
المحافظةالجنساالسمرقم التقديم
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل
اسم مركز التسجيل

التحصيل 

الدراسي
رقم القرعة

1دكتوراهمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد سليم عباس516793

2دكتوراهمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرنبيل سليم سعد398711

3دكتوراهمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي بخيت حسن247875

4دكتوراهمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد سالم عبيد399700

5ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكروالء اياد طه398820

6ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرهيثم عبيد عبدالزهرة557332

7ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمكي نوري جواد557312

ن516314 8ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر سالم ياسير

ن وحيد519469 9ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي حسير

10ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي لفته جودة516930

ن ناجح عبدالسادة398836 11ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

12ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر فخري حمود250002

13ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراياد حسن فاضل470700

14ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكربشار صباح جابر519236

15ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسام احمد مهدي398638

ن250048 16ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد علي حسير

17ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسام محمد تاية528325

18ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي عبدهللا حمادي94694

19ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمهند وسام موس399907

20ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرنور محمد عبداالله515650

21ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرنورس مجيد مجهد399927

ن250150 22دبلوم عاليمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي محمود حسير

23دبلوم عاليمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرايهاب سعيد محسن557460

24بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعماد جاسم محمد414912

25بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرذوالفقار باسم محمد247898

26بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرفاهم طالب عبيد95223

27بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحسن رزاق عبداليمة94863

28بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكربشار عبدالمنعم حميد399193

29بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكربهاء عبد علي99373

30بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر عبدالعباس اسود97509

31بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرباسم محمد عبدالكاظم94488

32بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرفارس وهيب عبيد250107

ن92862 33بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرانور علي حسير

34بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحليم وهاب جير94558

35بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحميد مسلم كريم399730

ن98074 36بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسن علي حسير

37بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحسان كريم جادر247155

38بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرهيفاء عليوي نارص98939

39بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرانس صالح عبدالصاحب398859

40بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعباس يارس كاظم398616

41بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر عزالدين عبدالملك516381

42بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد ثامر عبدالكاظم514259

43بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرابراهيم خضير جير516992

44بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرامير علي كشكول398735

45بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسن كاظم عبود398895

46بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسن جاسم خضير399608

47بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرظاهر شهيد محمد247868

48بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمسلم عبيس عبيد516939

49بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد حمود عبد247647

50بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد مسلم كريم98559



51بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر جواد كاظم92683

52بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعبدالحسن رسمي علي92572

53بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد ظاهر موير99103

54بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد وهيب هاشم247879

55بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعمار احمد شاكر93326

56بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعباس محمد حمزة247617

57بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي مشكور كاظم97994

58بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكررائد عبداالمير رشيد93542

59بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمهند حمود نعمة515246

60بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرجاسم محمد حمزة399270

61بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي فؤاد عبدالكريم398558

ي عيدان398771
62بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد راضن

ي516839 63بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرصالح كاظم ناجر

64بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركريم نعمة حسن519527

65بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي عباس عليوي398581

66بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسام امير كاظم557307

67بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد جبار رشك399723

ن جالب399254 68بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد عبدالحسير

69بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد موس جعفر93584

70بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرميثم نارص عبادي414676

71بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكربشار هادي محمد399371

72بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسن كريم دريب99120

73بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرقيس جبار جاسم95618

74بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي كاظم ابراهيم93059

 علي عبدزيد557326
ن 75بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرتحسير

76بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرذود عبدالعباس سلمان95605

77بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد حسن محمد92684

78بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد صفوك عسكر98849

79بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرطارق سليم عباس399688

80بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكررشاد جواد كاظم279629

81بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرميثاق عبدالمحسن جمعة516420

82بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد ناجح كاظم516440

83بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد شوكت كريم399667

ن نجم398869 84بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرزياد حسير

ن399187 85بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكررائد علي حسير

86بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد سلمان نايف515413

87بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد سالم نجم399837

88بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعبدهللا عباس عليوي247689

89بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد عبدالكاظم معيكيط96029

90بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكررسمد عبدالحكيم كودان95391

91بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي عبدزيد شهاب95191

ي عبد399780 92بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرامير ناجر

93بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراركان عبداالمير مهدي398613

94بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعماد ريسان كاظم399919

95بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعقيل عبدهللا كاظم98695

96بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر عناد سعيد94277

97بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعالء محسن عليوي96364

98بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركرار محمدرضا عباس95355

99بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد حمزة مهدي555719

ي398679
 
ي رزوق

100بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرامير حسونن

101بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن عبود حسن399822

102بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد عبد حسن343358



103بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكربسام عبداالمير يحير95372

104بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي حمزة مزعل557449

105بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن محمد عبدالحسن94380

106بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد شخير حمزة399122

107بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعباس حمود عبد249964

ن راجح92543 108بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرنكتل حسير

109بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراثير حميد عبود398754

110بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرلقاء ابراهيم حميد516971

111بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعمار خليف فليفل399177

112بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسمير مجيد عبيس516352

113بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد حاتم جاسم248469

114بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحازم ستار جير399356

115بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكروسام محمد حامد93562

ي519275
ن
116بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي جاسم صاق

117بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرغسان هادي عبدعلي98780

118بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر حسن جاسم93456

اد94367 119بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحازم حامد رسر

120بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد حمزة عبدهللا398708

121بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركريم شاطي عبود398623

122بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي مقيم جبار414277

123بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرابراهيم خليل عبدالحسن516462

124بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراوس منذر عبدالكاظم398588

ن516399 125بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرميثم عبدالكريم حسير

126بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد شاكر عبد93478

ن جالب99446 127بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر عبدالحسير

128بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكربشار سعد صاحب247902

129بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرايهاب فؤاد ماجد399303

130بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرنور نجم عبداالمير557408

ن248462 131بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي هادي حسير

ي94738 132بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعالء موفق راجر

 علي طالب415373
ن 133بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

ن نعمة عبود92745 134بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

135بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرميثم عبدالجليل كودان399709

136بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي عقيل سامي515158

137بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمالك رحيم رهك399604

138بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرزيد ميثم عباس399209

139بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد حسن حمزة516526

140بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد بدري طارش247626

141بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي كاظم كريم516581

ي248522 142بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرامير عبدالكريم ناجر

ن399059 143بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرايمن علي حسير

ن عبادي مانع98997 144بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

145بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن صبحي عبدزيد398718

146بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرميثم طالب كريم398878

ي عبد97046 147بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي ناجر

148بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكررافد حمزه محمدعلي399586

149بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرخلدون عماد كاظم93125

ي عبيد93819
150بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد حسونن

151بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد حامد جواد93770

ن محسن شاكر92897 152بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

153بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر حسن فاخر94821

154بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرتمار ميثم رسول399088



155بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي عبداالمير جاسم399422

156بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمهيمن كاظم عمران516537

157بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرنوفل نجم عبداالمير94166

158بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر فضل عباس399257

159بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد سمير كاظم98489

160بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرطاهر صبيح حسن95400

161بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعبدالمهدي شهيد هاشم414201

162بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرزيد طارق علي415157

163بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسهم جليل محمود529454

164بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكروليد جابر نارص93056

165بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد سمير جليل247631

166بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسيف حبيب شهيد516202

167بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرماجد حميد موس399156

ن93145 ن كطران حسير 168بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

169بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكريارس ابراهيم كوكز399078

ن557342 170بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد قاسم حسير

171بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد عباس نارص101149

172بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكريوسف محسن عليوي399778

173بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد كاظم هاشم95706

174بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد صالح عبود399792

 طارق علي250102
175بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمرتضن

176بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعالء راهي نارص399658

177بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعالء حمزة حامد515458

178بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمرتضن كامل عباس250189

ن عبداالمير كريم398689 179بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

ن جبار398844 180دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعالء معير

181دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكربهاء ستار عبداالمير250010

182دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكروائل حسون صالح96797

ن250067 183دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرباسم لطيف عبدالحسير

184دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر عبدعون محمد398814

185دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرزاهد محسن عبيد250084

ي مهدي99371
186دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعصام غين

187دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمهدي صالح رضا399885

ن صالح هادي399717 188دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

ي399564 189دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمشتاق خميس خاجر

190دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعباس عبدالحمزة عيدان247662

191دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعبداالمير هاتف صديان415165

192دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراثير عبدالزهرة غازي399345

193دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعصام علي كاظم93525

194دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسالم قاسم عليوي94401

195دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرميثاق طالب هادي94560

196دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر علي جاسم95571

197دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرنوار موس عيىس399234

198دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد عناد سعيد399831

199دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسلوان كاظم عمران250027

200دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر عباس مدب526792

201دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمنتظر ابراهيم عبداالمير248569

202دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرفهد عالء جاسم250093

اد95153 203دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر وهاب رسر

204دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرابراهيم محمد علي94625

ن ثامر جواد247679 205دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

206دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرانور صباح جابر247745



207دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسنان حاتم محمد405674

208دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر حسن هاشم98352

209دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد صباح مهدي249987

ن93196 210دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد كطران حسير

211دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد خليل ابراهيم99188

212دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرابراهيم عبدالحمزة عبيد94131

213دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد هادي عزيز93887

214دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمهند رميض عباس516768

215دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي روميل جابر93256

216دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرقاسم عبدالكاظم خريبط95978

217دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكررامي خضير مهدي93531

218دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرهادي كاظم عراك93739

219دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرباسم كاظم جاسم93574

220دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرانور سليم عبدالواحد95511

221دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركرار جبار جاسم99847

222دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن كريم عبيد398659

223دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعباس عبود محمد93750

ي عبدالحسن93885
224دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن راضن

225دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد خضير محمد398590

ن كاظم399734 226دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركرار شنير

ي515727
ن
227إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي عبيد صاق

228إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراسامة اياد طه398572

229إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي صفاء فخري99007

230إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعقيل مسلم حبيب516249

231إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعدي خزعل ساجت96077

ي عبدالخضن561816
232إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد هانن

233إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرماجد حمزة حسون399898

234إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركاظم جواد عبدالكاظم399868

235إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسمير خالد اجحالي93768

236إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد حمزة رهك399587

237إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي حسون جاسم516644

ي399915
ن
238إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد جاسم صاق

239إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمهند مكي جير92675

240إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعماد جعفر عبد92781

241إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي عمران موس92442

1ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعباس خضن عباس92573

2ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرلؤي منهل جفات93791

3ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعصام مراد يوسف399276

4ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي كريم نعمة516849

5ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكررياض عبدالعباس علي247008

ن سهيل نجم247291 6ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

7دبلوم عاليمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن فرمان قحط92546

8بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد محسن حالوة100662

9بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمهيمن عادل علوان250385

10بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسام حسن حمزة250080

11بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي قضي عبدالكريم93789

ي399037
12بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرقيس علي ماسر

13بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعباس محمد عبدالرضا99109

14بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسامر محمد كايش96685

ي93566
 
15بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكريارس زهير رزوق

16بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرجاسم محمد مشتت399787

ن راقب516861 17بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعماد حسير



18بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد حبيب سودي98058

ن398403 19بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي عبد حسير

20بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكريونس ميثم حسن399052

21بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن احمد جواد249977

22بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركرار حامد عبيد93570

ن94083 23بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمسلم زويد حسير

24بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد نارص ضعيف99733

 عبدعلي حمزة97847
ن 25بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

26بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد كاظم راهي93179

27بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرصفاء محمدعلي عبود95246

28بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرذوالفقار صباح جابر247740

اد92957 ن وهاب رسر 29بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسنير

30بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسن جواد كاظم557494

31بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركرار عباس فرهود92978

32بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرايهاب رزاق عباس398673

33بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعقيل جواد كاظم98944

34بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعبدالمهيمن ابراهيم جاسم93759

35بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكروسيم وحيد فليفل93463

ي398312
ن غين 36بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرليث حسير

37بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرذوالفقار عبدالكريم اسعد95362

38بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمهند احمد فالح96838

39بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمرتضن دايخ كاظم99351

ن93076 40بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي عباس حسير

ن كاظم516738 41بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي حسير

42بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمسلم اسماعيل جاسم247628

43بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرامير عبدعلي حمد94827

44بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركرار حيدر حمزة399634

45بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمرتضن هاتف محمد399492

46بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسالم احمد مهدي398741

47بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرنور عادل نور316999

48بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرابراهيم حمزه حسن99564

49بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراياد صبيح حسن93288

50بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمرتضن ميثم عبدهللا399642

ن399889 51بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسن هادي عبدالحسير

52بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن صالح هادي94781

53بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي نارص محسن93432

ن عالء سعيد96490 54بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

55بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن طه مهدي93177

56بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمسلم سلمان ابراهيم94120

57بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركرم جليل محمود528921

58بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرقيض مهدي عبيد93441

59بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرامير بهاء عبدالوهاب399875

60بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرامير عامر حمزة93627

ن احمد محمود399795 61بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

62بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعباس فرحان جواد95003

63بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي رحيم غثوان516570

64بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي مكي خضير94106

65بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرصادق اوحيد جير399114

66بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن سعد هادي97541

ي سعيد94895
ن
67بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعبدالعباس وق

68بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرنصير عباس شعالن99863

ن93228 69بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحسن علي حسير



 علي عطية94088
ن 70بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

71بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن عبدالكاظم معيكط415296

72بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمنتظر علي كامل398664

73بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد محسن علي557363

74بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمرتضن حامد حمزة399880

75بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسن معن شاكر93411

76بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسن حيدر كاظم398824

77بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد ابراهيم حسن516488

78بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر طالب كريم398653

79بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعدنان رحيم عبدالحمزة99624

 علي عباس247494
ن 80بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

 محمدعلي عباس92459
81بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمرتضن

82بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمهند محمد كريم398793

83بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد كاظم مشهد97880

ن عزيز جعفر99799 84بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسنير

85بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد عامر سعدون250013

86بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد سليم احمد99435

87بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكررباح كريم مريود247585

ن نارص557501 88بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعباس ياسير

89بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسيف عالء جاسم399806

90بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي طارق علي94886

ن كاظم516713 91بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعباس حسير

92بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعباس عماد صالح93111

93بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركرار حيدر خضير398804

94بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسن محمد جير92642

95بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرنورالدين عبدالستار عبداللطيف93073

96بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرخلدون مهدي عبدهللا101076

97بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي معن شاكر93286

98بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكريارس فاضل محمدحسن247610

99بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد حسن هادي93154

100بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرقاسم تركي شكر98674

ن399148 101بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد عجيل حسير

ن92498  محمد حسير
102بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن

103بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرامجد عبدالزهرة جياد92594

104بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكربسام محمد جير247813

105بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرراقب عباس جريو399163

106بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحمزة حامد جليل398979

107بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد حسن فاخر398745

108بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي محمد مشتت94202

ي عبد96404 109بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركرار ناجر

110بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمالك مهدي صالح98616

111بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد حامد عباس516880

112بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمهدي صالح مهدي95083

113بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكريارس عدنان عبداالمير92445

114بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسيف علي سلمان96701

115بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعباس علي عبيد93917

116بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرماهر زاهر شهيد94640

117بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرفرقان محمد غازي94191

118بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرامجد جاسم نفنوف96734

119بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمرتضن عيدان هادي93247

ن92582 120بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر علي حسير

121بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد محسن جبار93430



122بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن رسول باقر98965

123بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكريوسف عماد جاسم97080

124بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد طارق علي95203

125بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر عبدعلي حمد93364

126بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر وحيد حسن414029

127بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرنور عادل عبدالمنعم399695

128بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن احمد عبد250119

ن ضياء جيشوم516659 129بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسنير

130بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسام بدري محسن99828

131بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسيف نجم عبداالمير99452

132بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركرار محمد كاظم92561

ن94075 ن خليل حسير 133بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

ي94546 134بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي جواد ناجر

135بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركرار حيدر حسن399117

136بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرصفاء سعد مسلم248516

ن شعبان516184 137بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد حسير

138بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرموس عامر عليوي93327

139بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن محمد هادي516391

140بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسعد كاظم عليوي94366

141بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركرار عباس عبدالسادة95407

142بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي احمد عبدالحكيم95441

143بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكريارس عداي كاظم399362

144بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرميثم صباح حسن93306

145بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرجواد كاظم عباس247807

ن عاشور94767 146بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرماهر حسير

ن محمد93192 147بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي عبدالحسير

148بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي سعدي جابر398991

149بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرتمار ميثم عبدالوهاب93134

ن98585 150بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرشهد نارص حسير

151بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعالءالدين عبدالستار عبداللطيف93011

ن تاية93775 152بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد حسير

153بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن قاسم عبيد99160

ي414443
 
ن زهير رزوق 154بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسنير

155بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمرتضن صاحب احمد94412

156بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكربهاء رياض كريدي99537

157بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي مظلوم طراد98541

158بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرامير عباس عبدالسادة95421

159بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرزيد شاكر عبدالزهرة516914

160بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد عبدالمنعم جعفر95413

161بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد عامر علي398564

162بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمروان نوري عبدهللا93087

163بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكروسام اياد صاحب398788

164بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرنجاح كريم مريود399815

ن248454 165بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعبدهللا ظاهر حسير

166بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمهند عماد عباس230738

167بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكروالء كاظم جواد516825

168بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسجاد علي سعود94900

ي98124
 
169بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسجاد زهير رزوق

170بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرزيد عبدالكاظم حسن99135

171بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكريارس علي عطية250061

 علي صاحب93396
ن 172بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

173بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصظفن نجاح حسن94134



174بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد اياد صاحب514289

175بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكربشير جابر حمادي519174

176بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر عبدالحكيم كردان99549

177بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمرتضن رعد جابر247334

178بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكررياض سعد جوير94715

179دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرفالح مهدي صالح516785

180دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسيف علي كاظم399337

181دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي كاظم نعمة99221

182دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمدصادق نعيم رحمان94647

183دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركرار حيدر عليوي247772

184دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد خضير عباس99224

ي93113
185دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد حميد راضن

ن عباس517019 186دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد حسير

187دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرهشام سعد عبد93215

188دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمنتظر صالح يارس97196

189دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركرار عامر فهد557467

ي زعولي93023
190دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر حفظن

191دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكروسام حبيب مطلب93497

192دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد جعفر صادق100461

193دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي حسن عباس97322

194دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرشاكر عبد سلمان517004

195دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرهادي عبدالكريم اسعد100715

196دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمود عبادي مانع247719

ن عبدالهادي حسن99043 197دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسنير

198دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعبدهللا نجاح محمد247091

199دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسن علي محسن95124

ن كريم399651 200دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكربكر ياسير

201دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرماجد حامد كاظم250486

ي99309
202دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمرتضن حميد راضن

203دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد عباس حميد246876

ن موس92638 204دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي حسير

ن طالب كريم99296 205دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

هللا399891 206دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرجواد غازي خير

207دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد هادي تاية250415

208دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكروليد عبدالحكيم كودان95477

209دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعقيل عباس شعالن555769

210دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي احمد جميل92923

211دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسنان اياد طه93736

ن خليف99022 212دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرايمن حسير

ن247240 213دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرزينالعابدن علي حسير

ن عامر يارس94948 214دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

215دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرشمس الدين عبدالستار عبداللطيف98330

216دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي عبدالجواد علي93359

217دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسجاد حيدر عليوي98789

218دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرارشد رحيم غثوان516233

ي94509
 
219دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر مجيد رزوق

220دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسيف علي ارحيم92665

221إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد حمزة محي247454

222إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد فالح عبيس95327

223إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن زاهر نيك99443

224إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركرار سعد علي99889

225إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد حيدر جاسم99239



226إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي بدر سلمان247375

227إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي احسان عبدالواحد94589

ن93272 228إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرزيد كطران حسير

ن يارس شنان398997 229إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

230إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرغسان حسن جواد516219

231إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد ماجد محمود399418

232إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكريعقوب حسن عباس516271

ن رعد محمد247077 233إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

 علي101481
ن 234إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي حسير

ن كاظم516635 235إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد حسير

ن94023 236إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي حسن عبدالحسير

 علي بدري413972
ن 237إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

ن عائد كاظم100577 238إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

239إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركرار حيدر فضل98879

ن398843 240إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد نارص حسير

241إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد سعدي عودة247683

ن سمير كاظم98310 242إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

ن عالء عيدان95326 243إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

244إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرزيد حاتم وحيد99877

245إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسجاد جبار مجيد99622

ن عباس عبدالحمزة247713 246إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

247إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركريم مرتضن دخيل399475

248إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرليث مهند رسول100421

ن عبداالمير414244 249إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسجاد حسير

250إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمهند حسن عيىس398728

251إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرامير محمد غريب398542

ن كاظم93644 ن شنير 252إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسنير

ي414888 253إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسجاد عبدهللا مير

254إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرغيث عماد كريم94139

ي حسن علي516371
255إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمدتف 

256إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرصادق رسحان حلواص99666

257إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمنتظر علي عطية92855

258إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي عبدالعباس علي247019

ن99492 259إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحبيب علي حسير

260إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمنتظر كامل عباس250022

261إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرامير فالح طعمة398861

ي92626 262إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمثين نعمة صير

263إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد فؤاد جابر101548

ف فرحان حاتم99330 264إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرارسر

ي مسلم94910  صير
265إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن

 علي كاظم96636
ن 266إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

267إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحازم باسم سالم557356

268إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي حسن مطر93563

269إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد حبيب شهيد94939

270إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعقيل حمزة رهك99409

271إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد مرزة هادي555703

272إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرجعفر عقيل سامي99667

273إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي عبدالكاظم معيكيط95137

274إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد مرتضن دخيل93728

 علي عبدالزهرة398655
ن 275إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

ن تايه248476 276إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكريوسف حسير

277إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكريارس نجم عبداالمير99272



ن صالح247177 278إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي حسير

279إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي كاظم جواد94325

280إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعبدهللا عبدالعزيز مرزة94140

281إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد حامد هادي416456

282إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرامير عادل يحير250158

283إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد صباح عبود399740

284إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي صباح مجيد99473

285إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعيىس عادل عبدالكاظم515704

ن328786 286إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد رائد حسير

ن ظاهر100467 287إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسن حسير

288إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد محمد عباس247706

289إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسن امير علي97473

290إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرابراهيم عبدالوهاب محمدعلي515124

ي عبد246919 291إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمرتضن ناجر

ي247669 292إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرغزوان ناجح ناجر

293إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي رحيم عبدالحمزة92700

ن ثامر هادي93651 294إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

ي414358 295إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسن حمزة ناجر

296إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي حبيب كاظم94336

ي413958 297إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرشاكر حمزة ناجر

298إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد عدي جواد100527

299إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد سمير صاحب92874

300إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرليث محمد عبداالله98819

301إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر خليل ابراهيم99671

302إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر احمد عبادي477220

ن صالح398633 303إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعالءالدين عبدالحسير

304إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحمزة علي حسن247886

ن99384 305إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراسالم علي حسير

306إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد باسم كظوم398958

307إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي محمد سلطان100718

 علي95092
ن 308إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمرتضن حسير

309إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي زيد عبدالمنعم514298

ن خليف100564 310إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرايرس حسير

ن صالح جاي99529 311إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

312إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعبدهللا مسلم محسن335959

313إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمرتضن ثائر محسن99406

314إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد عبدالكاظم معيكط99589

ن سعيد93320 315إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرامير حسير

316إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسامر احمد جميل247390

317إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد علي ثامر94261

318إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد هادي عبدهللا520105

319إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركرار شاكر عبيد519161

320إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمصطفن ثائر محسن101347

321إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي الدر مجيد كاظم398672

322إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكررساب قيض حاتم247251

323إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحسن احمد محسن248490

 علي جريو399011
ن 324إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

325إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر محمدرضا عباس93393

326إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر شخير حمزة515610

327إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسجاد سالم عبيد399542

328إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعباس ناجح كريم99572

329إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعبداليمة غسان عبداالئمه92733



330إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد جاسم محمدعلي95414

331إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي احمد محمد93381

ن نارص95131 ن ياسير 332إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرالحسنير

ن عبداالمير414163 333إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي حسير

334إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد حسن طالب96543

335إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرخضير عباس فاضل458724

336إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر كاظم حيدر247276

337إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسجاد جابر نارص399624

338إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكروليد فاضل عباس93950

339إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر ابراهيم خضير519201

340إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسجاد حيدر محمود519265

341إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعباس محمد ربيح97820

342إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرزيد صبار حسن95021

343إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرامجد خليل عبدهللا247029

344إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر عقيل عبدالزهرة413980

ن فاهم حسن99339 345إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

346إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركرار حمزة يوسف95273

ن519310 347إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد كاظم حسير

ن جاسم92973 348إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرهمام حسير

 علي عبدزيد95228
ن 349إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

 علي عبيد99888
ن 350إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

351إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي عيدان صير557414

352إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد عبدالزهرة علي94422

353إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمرتضن حبيب شهيد99469

354إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد عودة كاظم93012

ن محمد سعدون94306 355إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

356إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكروسيم بشار فاضل343318

357إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرابوالحسن علي هادي98023

358إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد احسان حمزة95329

359إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرانور منور ناهض399432

360إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد عماد شاكر399024

361بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرامجد عبدالحكيم كودان97425

ن نور92690 362بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي عبدالحسير

اد399751 363بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد وهاب رسر

اد94466 364بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي وهاب رسر

ي250348
365بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرقيض حمزة ماسر

ي95387
 
ق 366بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي شعيب رسر

367بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرنهاد موس علي101426

ن عليوي96003 368بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي حسير

369بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسمير عبيد نجم94352

ن محسن519320 370دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمحمد حسير

371دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرجاسم هنيد شنشول94445

372دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمهدي عبدزيد اسماعيل519126

373دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسعد عليوي جواد96764

374دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد جواد حمود471320

375دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعقيل نافع فاخر98921

ن غانم مراد99067 376دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير

ن شهد92485 377دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي حسير

378دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرثائر علي محسن92545

ن حميد92917 379دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد حسير

380دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر جاسم احمد99329

ن92620 ن رمان حسير 381دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسير



382دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكركاظم صالح مهدي93489

383دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعادل جبار جاسم98654

ي نارص92525 384دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحسن ناجر

385دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحيدر جبار محمد92535

386دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرباسل جواد حمود470695

387دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرسعود عبدزيد اسماعيل399767

388دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي عبدالحسن محسن99302

389دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرحميد عبدالزهرة جياد93515

390إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكررعد عدنان حمزة247650

391إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرقاسم عبدالواحد فرحان98769

392إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحسان عباس حسن101589

393إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرقحطان ابوالورد عبود98393

ن247164 394إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرنبيل عبدالزهرة ياسير

395إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرمجبل عاشور بنيان516287

396إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعالء ابراهيم حمزة99760

397إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكراحمد محمد عمران555709

ي عبيس93103 398إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعلي صير

399إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرزاهر عباس حنون99778

400إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكروسام حمزة حسون415077

401إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرعواد كتاب زعيفر99641

402إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلذكرثامر عبدالمنعم عبدالحسن99612

1دكتوراهمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىندى خزعل كاظم519186

2ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرزيقة عليوي نارص99519

امال مكي خليل94090
3ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

4ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسارة كاظم عبود516616

5ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب مصدق جعفر398601

الهام علي راجح399064
6دبلوم عاليمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

ن هاشم398468 7دبلوم عاليمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسمر حسير

8بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىهناء عبد جاسم399183

ازهار علي حميد398940
9بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

10بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىليل جبار جاسم93340

11بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسوسن موس محمد247754

12بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىغفران صالح فخري93851

13بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىشيماء صباح عبدالعباس99121

14بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنضال محمد عبدايوب93548

ن517011 15بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنضال نارص حسير

16بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىيرسى علي راجح92517

17بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب كاظم هاتف399349

18بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىبان عبدالحسن مهدي92666

19بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىاالء طالب سلمان399219

20بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىانعام حسن فضيل99278

21بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىجنان عناد سعيد398875

22بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىهبة حسن هادي92530

23بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىشيماء مجيد بدر514279

24بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىفاتن جاسم حسن93102

25بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىوفاء حسن عبدالحمزة99153

26بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىمروة صباح جابر557421

27بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىعلياء نايف نصيف398883

28بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىضح عامر عليوي93524

29بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب فاضل خالد92503

30بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىهدى محسن جبار93547

ن93630 31بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىمريم محمد عبدالحسير



32بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسارة حمزة مهدي519258

ي عباس248499
33بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىامال غين

ق سمير عبد247115 34بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىاستير

ن95266 35بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىالتفات زويد حسير

36بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرسل محمد عبدالوهاب248526

ار247041 37بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىهبة نارص رسر

38بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسماح خضير محمد398619

39بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرفل عبداالئمة حسن516343

ي حسن92766
40بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىعلياء هانن

41بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرسل حامد حمزة398827

ي515439
ن
ن عباس صاق 42بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىحنير

ي247600 43بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىجمان عبدالكريم صير

شهد علي سعود94924
44بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

45دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسوسن عباس حسن399365

46دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزهرة دهيس راهي92510

47دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىغفران كريم حسن398597

48دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىساهرة اسماعيل خضير398764

ن عليوي99875 49دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىايمان حسير

50دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىكفاح مهدي كاظم250033

51دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىمريم كاظم حمزة247856

52دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىوميض جميل ابراهيم399281

53دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىايناس مهدي محمد92549

54دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنوال جابر سماوي246979

55دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىكفاح عودة كاظم398908

56دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىازهار عباس متعب95385

ن92994 57دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىهديل عبدهللا حسير

58دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىهدى موس جرد398890

59دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنورس مسلم حسن93555

60دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرواء محمد رشيدباقر100600

61دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىبتول فاضل حمزة96466

62دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىابرار حيدر حمزة96978

رؤى محمدعلي فاضل247653
63دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

64دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرانية ابراهيم عبيد399223

يف عطية98216 65دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىاطياف رسر

رسل علي كاظم471030
66دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

67دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىمروى باسم عمران399169

ن94534 68دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىدالل حاتم حسير

69دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىورود فهد جبار93047

ي محمد93843 سعدية عربير
70إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

هند سامي محمد94311
71إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

سعاد علي راجح94123
72إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

73إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىاشواق حمزة عبيس557430

ة عبدالحر عبدهللا516408 74إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىامير

75إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسندس كاظم محمد557475

1دكتوراهمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىهبة عبدالرزاق نور148275

2ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىمنال مرزة هادي99659

غيداء علي جريو399827
3ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

4ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىغفران احمد مهدي398647

5ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرواء سمير كاظم98268

ن جبار414956 6ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىهدى عبدالحسير

7ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىطيبة عبدالعباس سليمان516482

8ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب اقبال حسون97450



ي صالح93717 9ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىلمياء مير

10ماجستيرمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىشهد حيدر كاظم247509

11دبلوم عاليمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسارة بهجت كاظم93209

12دبلوم عاليمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىشيماء احمد جواد399142

ن جبار398851 13بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىميساء عبدالحسير

14بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىصابرين عليوي تاية516890

15بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىاية باسم صبيح250053

16بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىمها حليم عبيس247645

17بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىدعاء فاهم نعمة93918

18بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسارة عبيد حسن247425

19بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىايات خليل عباس399578

20بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنور جابر عبد93310

21بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىشهد مجيد مجهد99676

 علي97582
ن 22بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىمين حسير

23بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنور عبدالكريم مزهر399290

ن عبدالكاظم عزيز516559 24بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىبنيير

ن حبيب93034 25بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينة حسير

ن92556 26بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىحنان جمعة حسير

ن ظاهر519819 27بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب حسير

28بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىلمياء عناد سعيد92482

29بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىشهد كاظم راهي414018

30بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسماح عادل كاظم247749

ي247559 31بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىفيض عبدالكريم صير

32بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىدعاء عبدالواحد هادي516450

33بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىمروة يحير مراد399200

34بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىازهار فاهم عبدالزهرة316710

35بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىدعاء صالح عبيد93459

هديل مسلم مكي93780
36بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

37بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسحر حبيب شهيد95296

ن399102 38بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسجا حامد حسير

ن519464 39بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب مطلب حسير

40بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىمها صاحب علي94051

41بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىوئام فاضل حمزة94160

اوي عبدعلي95582 زهراء مير
42بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

43بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزهراء خالد حميد516902

ي  هان خضير عباس516366 44بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىشير

45بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىدعاء كريم جاسم97396

ي عبدالسادة516549
46بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنورة راضن

خديجة خضير نومي248503
47بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

48بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب ناظم محمدعلي516981

49بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىانوار عبدهللا جريو557390

50بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسكينة عالء عبدهللا398697

51بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىخلود محمد غريب93634

52بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىدعاء كاظم هادي93418

53بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىارساء فالح حسن98822

54بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىكوثر فاضل هادي97922

انعام علي جليل94759
55بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

مروى علي عبد الحسن250441
56بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

57بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىارساء حيدر سعيد94864

58بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرساب عودة حمود413999

علياء كريم علي516811
59بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

60بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىغفران سعيد كاظم498808



61بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىمنار ستار عبداالمير99088

62بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىايمان حمزه حسن246956

63بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىفاطمةالزهراء حيدر جابر101195

64بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىطيبة حمزة عمران97356

65بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسلوى صبار حسن94478

ي92714 66بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب حبيب ناجر

67بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزهراء راهي نارص399744

68بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسحر نجاح حسن96060

69بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنهلة عبداللطيف احمد99423

70بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىايناس حسن فاضل97700

71بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىايناس عامر عبداالمير98450

زهراء علي عبدالحسن92933
72بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

73بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىعلياء شاكر عبادي247591

74بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىمنار سعد عبداالمير398778

75بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزمن عباس هادي96434

غدير كريم علي516802
76بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

77بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزهراء سمير كاظم98290

78بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرواء رضوان عيىس97939

79بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىشيماء حاكم كريم96509

80بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىشهد رزاق عباس399004

ن جاسم93227 ي حسير
81بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىضن

82بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىفاطمة احمد اسماعيل99049

83بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىفاطمة كريم عبد99585

بشائر ماجد علي94532
84بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

85بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىشهد فالح كاظم98999

86بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسحر طارق مالك95458

87بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىعال مرزة عبدالحمزة94404

ي98712 88بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزهراء جبوري ناجر

هدير سعد علي241186
89بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

ايات كاظم عبدعلي516520
90بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

91بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسارة عيدان هادي93190

92بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىوفاء عباس مهدي99479

93بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرقيه عبد الرحيم سعيد515596

ن92513 انصاف تركي حسير
94بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

95بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىايالف باسم محمد516429

96بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرسل ابراهيم كوكز94711

97بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىوعد محمد عبد94588

98بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزهراء صاحب متعب99824

ميسم محمد علي95190
99بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

100بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىهند سعد جفات93348

ي399399
عهود علي ماسر

101بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

ن99838 102بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىوجدان جمعة حسير

103بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرغد حاكم كريم98088

104بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىمها محمد كاظم399682

105بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىابرار احمد كريم99392

ن صالح247223 106بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسحر حسير

107بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرسى جاسم شعالن399834

ن فرحان كاظم92470 108بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىحنير

109بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىطيبة فيصل جابر94344

110بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنور رزاق عبدالزهرة92662

111بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسارة عدنان كتاب555706

112بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىشهد عبيد جاسم93465



113بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزهراء محمد ابراهيم399341

114بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىايناس حبيب سودي98240

115بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىقمر ميثم عباس168781

116بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسارة كاظم مهدي247356

رقية علي عبدالزهرة97235
117بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

ن557402 118بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىدعاء جمعة حسير

119بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنرسين عودة حمود413935

دعاء علي عبد96876
120بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

121بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىافراح كريم كاظم97140

122بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىفاطمة طالب هاتف399381

123بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىايات عبدالشهيد رديف248534

عال علي عبود544100
124بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

125بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىعال عودة كاظم92480

126بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزهراء محمد جير93269

اد93510 127بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىفاطمة قحطان رسر

128بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزهرة شلج عبد393078

129بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىفاطمة عبداالمير لفته93658

ن92890 فاطمة علي حسير
130بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

131بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزهراء كريم جاسم249942

132بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىاالء فرحان جواد399933

 علي557506
ن 133بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب حسير

134بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىصابرين عبدالكريم هادي93361

135بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىارساء باسم عبداالمير95272

136بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرسل ماجد محمود399407

137بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرهام كريم حمد100985

ن اسماعيل211600 138بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىمريم حسير

139بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىتغريد حميد عبداالمير247051

140بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىغسق محمد جواد92499

اد93993 141بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنعمت قحطان رسر

142بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىعال هادي عزيز93120

ن هادي97218 143بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرواء حسير

144بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىفاطمة حسن طالب97903

ن414908 145بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب رمان حسير

146بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنور قاسم كاظم92795

147بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىفاطمة نجاح حسن399849

148بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب محمد ابراهيم399521

149بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسارة رحيم حمزة95290

150بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىضح رزاق جعفر98028

151بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب عبدالحمزة كاظم246943

152بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىحوراء حسن عبد519306

153بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىعلياء فخري حمود528979

154بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىبيان محمد غازي93578

مروة محمد علي399961
155بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

156بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرحاب كاظم علوان98424

157بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىاالء شاكر جير92959

158بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىبصائر محمد غازي93589

159دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىحنان عمران محسن94639

ن حبيب399911 160دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىوالء حسير

شهد علي ستار93312
161دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

162دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىهبة حيدر جير247735

ي99805
163دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىمين فالح غين

164دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرقية جعفر دافع99690



165دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسحر هادي نجم516470

166دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب جواد كاظم99594

اس خضن عباس99898 167دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنير

168دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسحر فالح حسن98622

169دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىغيداء عماد كاظم98150

170دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب جعفر دافع99703

راوي عبدعلي96219 171دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىفاطمة مير

172دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرواء صبحي عبدزيد92612

اد557347 173دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزهراء قحطان رسر

174دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىصفا فاضل سليم98105

ن94816 175دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىوديان زويد حسير

 عالء تركي98478
ن 176دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىحنير

ي94328
177دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىامل جاسم راضن

178دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنرسين عماد عبدعبود94388

179دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنورا صالح هادي250471

180دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىشيماء صبحي عبدزيد93378

181دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب علي سلطان250391

كوثر علي جير399763
182دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

183دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزهراء عباس فرهود100180

نور محمد علي528263
184دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

185دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنشوان عبدالرضا عودة529887

ن95154 186دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنور زويد حسير

187دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىضح كاظم عبد250040

ن98196 188دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىامنة حيدر محمدحسير

189دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىشهد جودة عبيد93443

190دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزمن محمد نعمة399311

191دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرؤى حمزة حمد93990

192دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىالهام غفوري رضا93052

193إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب حسن طالب414617

ن247629 194إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىهبة عبدهللا حسير

اد399757 195إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىطيبة نارص رسر

196إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىفاطمة حمزة حمد93959

197إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرند ماجد حبيب414815

راوية عامر مكي94283
198إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

199إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىشهد محمد عباس557426

200إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىايات ماجد عبدالرحمن278107

ايالف علي محمد98854
201إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

ن515640 202إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىاطياب شاكر حسير

ن عبدالرزاق نور101304 203إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىبنير

204إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىبراء كريم عكرب514206

205إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرتاج باسم محمد94042

ن جواد هاشم93699 206إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىبنير

207إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىفاطمة رعد عبدهللا414887

208إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزهراء عباس عبدالحمزة247267

ي415330
209إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىورود محمد راضن

ن عبدالرضا مسلم96331 210إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىبنير

211إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىاالء عبدالرزاق نور101235

212إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنرجس عدنان هادي250173

ي415229
213إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنور محمد راضن

ن519315 214إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب كاظم حسير

ن اسماعيل101035 ن حسنير 215إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىبنير

ن398486 سارة علي عبدالحسير
216إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى



217إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىفاطمة اقبال حسون399595

ن كاظم خليل99658 218إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىبنير

219إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىفاطمة ليث شاكر528974

غدير بهاء عبدعلي100494
220إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

ازهار جاسم محمدعلي93648
221إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

222إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب سعد هادي398561

223إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىتبارك جليل حميد92587

ن جواد414802 224إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىحوراء حسير

ن247892 225إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىامنة نارص حسير

226إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىورود فراس حامد99772

ن كاظم516695 227إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىفاطمة حسير

228إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىهاجر رحيم هادي555727

ن93705 229إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب فرحان حسير

230إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب عبدالرضا مسلم94108

231إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرسى جليل كريم94638

232إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىتكتم حيدر صبيح97966

233إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرواء كريم حمود555765

234إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىضح صباح حسن94048

غادة علي شاكر414790
235إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

ي100497 236إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىتبارك موفق منحر

ي100887
237إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىطيبة عصام غين

رغدة علي رحيم399647
238إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

239إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزهراء فاضل مسلم97301

240إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرسل صاحب احمد247057

241إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىحوراء ماجد نصيف398368

242إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسحر صالح مهدي98955

243إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنور سعد جعفر519254

ن93292 ن عامر حسير 244إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىبنير

ن99609 245إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينب كاظم حسير

246إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزينة عبدالرضا عودة519302

247إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزهراء عامر عليوي92657

ي100943
 
248إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىحوراء زهير رزوق

249إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىصفا يونس اسماعيل93761

ن عامر عبداالمير93784 250إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىبنير

زهراء محمدعلي هادي93911
251إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

252إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىمريم قاسم عبيد99855

253إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزهراء هادي عزيز93170

شذى زكي غريب100261
254إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

255إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىعذراء جواد عبدالكاظم414775

اكرام علي صليل247480
256إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

257إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنادية احمد عبد250126

258إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىغدير باسم محمد94071

تبارك احمد تركي93871
259إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

ي99271
 
260إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنورس فارس ارزوق

261إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىطيبة حمزة خليل555816

262إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرغد مهدي عبد93350

263إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىصبا عبدالرزاق نور398508

ي399842
ن
264إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنجالء جاسب صاق

265إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنبا عصام مهدي456271

266إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىطيف احمد جبار399130

رسل علي مهدي399063
267إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

268إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىزهراء حيدر محمد101400



269إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسحر رزاق جعفر515687

ي100612 270إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىمروة موفق منحر

271إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىفاطمة عالء عبداالمير399384

272إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسكينة عبداالمير نعمة93822

273إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىشهد عماد شاكر97266

274إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىندى يارس خضير515630

275بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسليمة حاكم كريم100834

ة كاظم علي93609 امير
276بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

277بكالوريوسمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىازهار حيدر سعيد97245

278دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىايناس هالل عبود98829

ي زعولي92713
279دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىشيماء حفظن

هيام علي كاظم398980
280دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

281دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىبيان محسن كشيل93236

282دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىعلياء عدنان شكير95017

ن فرحان99553 283دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىحياة عبدالحسير

جنان عبدعلي شاكر98734
284دبلوممتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

285إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىرباب حمزة عباس399171

شيماء عبدعلي حسون100632
286إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيى

ن فرحان399938 287إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىصبيحة عبدالحسير

288إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىسهير هادي فرهود250144

289إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىنادية حمزة حنون399802

290إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىأسماء موس جرد92813

291إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىاحالم غفوري رضا99595

292إعداديةمتوسطه فضه للبنات11592بابلأنيىماجدة حامد مهدي93172

1دكتوراهروضة النبوغ11593بابلذكرماجد محي عبدالعباس398972

2دكتوراهروضة النبوغ11593بابلذكرعلي عباس جاسم233783

ن240178 ي حسير 3دكتوراهروضة النبوغ11593بابلذكراحمد ناجر

4ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكرحازم نعمة حسن398631

5ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكراحمد فخري يوسف97330

 علي406374
ن 6ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكرحسام حسير

7ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكراحمد مهدي عبدالصاحب240363

8ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكرحسن عبدعلي فاضل241110

ن529880 9ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكررسمد عبدالرضا عبدالحسير

10ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكروالء محمدجواد كاظم97148

11ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكرمهند محمد حميد528211

12ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكرغسان هادي عبدالكريم238128

13ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكرسيف نضال محمد98048

14ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكرعلي مالك حسن397816

15ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكراحمد فاضل فرهود233164

ي233458
16ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن رياض راضن

17دبلوم عاليروضة النبوغ11593بابلذكراحمد جواد كاظم398146

18دبلوم عاليروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر فاضل موس397651

19دبلوم عاليروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد عبدالجليل حبيب238057

20بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرسعدي مسلم شندل98553

ن405117 ن ياسير 21بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرميثم حسير

ي406084
22بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمكصد شاكر ثويين

23بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرميثم صالح عبداالمير405800

24بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعدي مسلم يوسف101758

25بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكربهاءالدين عبدالرزاق عبدالرسول233435

26بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكروليد جاسم عبود405158

27بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعدي عبدالمحسن هاشم238029

28بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرلؤي مسلم يوسف406063



29بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراديب سالم ربيط96328

30بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرامجد حكيم مهدي238307

31بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكربشار سعيد حمدي519965

32بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرامجد عامر نعمة528289

33بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرامجد جبار ليلو97060

34بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرصالح ضياء محمد405678

ي عبد100538
35بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرلواء لطفن

36بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعدنان صالل عبود96462

37بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرسليم جواد كاظم102929

38بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي جواد كاظم414365

ي101103 39بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرامجد قاسم ناجر

40بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرسامر احمد عباس96440

41بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرهوازن عبيد جدي398962

42بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرايمن محمد سعيد ديكان528126

43بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرنعمت خضير رحومي233643

44بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد مهدي محمد419588

45بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمازن حمزة عبدزيد398662

ي96726 46بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي عباس ناجر

ي جاسم102205
47بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد جونن

48بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعبدالسالم محمد علي96812

49بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد ماجد قاسم404602

50بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعالء احمد نعمة96742

51بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرامجد حميد محمد398497

52بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرزيد حسام علي233267

53بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعدي حامد هاتف462713

54بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي جواد كاظم238629

55بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرثائر كريم عذاب397795

56بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد عليوي عبيد405905

57بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكربالل كاظم خضير528206

ي233213
58بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد طالب هانن

59بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد حازم نعمة97332

ن عبدالجواد حسن528131 60بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

61بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن جواد كاظم239368

62بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعباس فاضل محمد528293

63بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرثائر موس هادي397860

64بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكركرار محمد حسن اسماعيل397802

65بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي نجاح عبيد96450

66بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمنتظر محمدمصدق عبداالمير238473

ن محمد239589 67بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي عبدالحسير

ي240603
68بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرزيد نوري هانن

69بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد احمد صادق233269

70بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرقيض جعفر موس404621

71بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر سهيل كركش406061

72بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرفراس علي رحيم528300

73بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي عايز عبود406108

74بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكررحيم عدنان يوسف405835

75بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي حبيب عمران98378

76بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد كاظم عباس101584

77بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر اسماعيل ابراهيم233272

ن حسن98043 78بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرسالم حسير

79بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراسيل جليل سكر406362

80بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرانمار حيدر موس233277



81بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي كاظم عباس233297

ن جعفر جواد233385 82بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسنير

83بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرقضي جبار حذام530196

ن شاكر منىسي98284 84بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

ن96677 85بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرصادق عبدالحسن حسير

86بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسن عدنان باقر398086

87بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد سعد صادق101924

88بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكربشار صاحب شاكر233788

ن صاحب100806 89بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي حسير

90بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد فليح حسن398455

 عبدعلي فاضل241153
ن 91بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

92بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرسامر عدنان يوسف422086

93بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعبدهللا علي عباس98565

94بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمهند شاكر محمود100907

95بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي عدنان عاجل528306

96بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرذكوان فارس صالح317058

97بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد ثائر علي233413

ن صالح محمد334667 98بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسنير

99بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكريسار موفق جواد528170

100بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرسعد جبار حمود529845

ي بدر محمد233487
101بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرسيفن

102بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد حكيم مهدي528212

103بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرفراس جاسم علي398591

اس جاسم محمدصالح528187 104بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرنير

105بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر خالد طارق528248

106بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر عبدالمهدي علوان406148

ن عادل شعالن405261 107بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسنير

ي قاسم97277 108بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرصفاء صير

109بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمهند حازم كاظم101627

110بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر هاشم عبدالواحد316683

111بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرسامر عباس احمد406014

ن398190 112بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي نارص حسير

113بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد صباح صالح98103

114بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي جبار عبد97594

يف528285 115بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرفارس احمد رسر

116بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرسيف عبدالعظيم زكي405643

ي طائل397420
117بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر شمحن

118بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرايهاب رزاق عبيد98199

119بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرميثم ثامر فيصل241746

ن528226 120بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي عباس عبدالحسير

 عبدالعالي عباس404658
ن 121بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

122بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرصفاء جميل جمال98257

123بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن محمد سالم404585

124بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد عدي يارس96602

125بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرزيد حمود نعمة528160

126بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمسار عادل عبدزيد100372

127بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرامير حيدر كفاح529861

128بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن وسام فاضل405910

129بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرامير مجيد جهاد102407

130بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي حيدر عزيز101295

131بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعبدالرحمن عماد عباس405655

132بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي حيدر موس405794



133بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي عبدالجبار لفته397386

134بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد عدنان قحطان406432

ي97900 135بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمهند مهدي راجر

136بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن سعد صادق96716

ن501850 137بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكركرار علي حسير

138بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكركرار ظاهر موير96982

139بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر علي شاكر96805

140بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسام محمود حسن397587

ن238505 141بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمنار سلمان عبدالحسير

142بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد جاسم عبدالزهرة398429

143بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد حمود نعمة528129

144بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرزيد فاضل حسن404938

145بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر حاتم محمد528327

 مكي مجيد170511
146بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن

147بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد سعد عبد405203

148بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي عبدالكريم مهدي404580

149بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكريوسف حسن علي405402

150بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد هادي شهيد405574

151بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرذوالفقار خضير غازي406094

152بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرزيد عامر جاسم528315

153بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمنتظر اياد هاتف98115

154بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد غالب زيدان237987

غام مؤيد شاكر529890 155بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكررصن

 علي جبار397994
ن 156بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

ي حسن406419
 
157بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرامير شوق

ي97244 158بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرانمار عبدالكريم منحر

159بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد هادي كامل529903

160بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرسالم محمد وبر96223

ن عبدان240463 161بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكركاظم حسير

162بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكررواد ماهر ابراهيم419431

ي صاحب560221
ن غين 163بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

164بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرامير مجيد علي398463

165بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد رحيم يحير405669

166بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرزيد علي علك528158

167بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد عبدالكاظم علي405823

ن كاظم97316 168بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي حسير

169بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي محسن جاسم406392

170دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرحسن جير خالطي398180

ي405779 171دبلومروضة النبوغ11593بابلذكررافت جواد ناجر

172دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرباسم حمد عباس405704

173دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرقضي عبدالوهاب محمدعلي397378

174دبلومروضة النبوغ11593بابلذكروميض عبدالرزاق حمود343397

175دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرزينب خلف عبدعلي233729

176دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرجاسم محمد نجيب528341

يف هاشم405590 177دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرزهير رسر

ن عبدالواحد عباس528163 178دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

179دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد رشيد عبدالحسن96573

180دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرحسام مجيد عبدعلي416808

181دبلومروضة النبوغ11593بابلذكراسعد عباس حسون405128

 محمد علي528319
ن 182دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرحسنير

183دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعبدالمحسن داخل تاية101820

184دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعباس فاضل يحير238217



ن96350 185دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر علي حسير

186دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر منصور داخل397498

ن406043 187دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرزياد طارق عبدالحسير

188دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد جاسم عبدالسادة97514

189دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرسيف عالوي جونة233081

190دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعالء محمدجواد كاظم96264

191دبلومروضة النبوغ11593بابلذكربشار عبدالرحيم حميد233799

192دبلومروضة النبوغ11593بابلذكروسام طه عبود102276

193دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرمهدي عباس سلومي97988

194دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرنض منعم جير98067

195دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرقاسم مناف عبدالواحد233122

196دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر عايز عبود242463

197دبلومروضة النبوغ11593بابلذكررائد كاظم هاشم552513

198دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرقاسم عبدالرحمن عبدالجبار477114

199دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرسعد منعم سلطان96310

200دبلومروضة النبوغ11593بابلذكراحمد صباح سوادي405830

201دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعلي حميد مجيد397514

202دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرمرتضن عماد زيتون96866

203دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعالء حميد شكر528196

204دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر صادق جواد237999

ي عبداالمير528252
205دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرامير غين

ق عبدالرحمن عبدالجبار476311 206دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرمرسر

207دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرقاسم كريم عبيد241347

208دبلومروضة النبوغ11593بابلذكراحمد حبيب عمران98210

209دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرباسم كاظم عبداالمير96832

210دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعادل عبدالزهرة نايف398154

211دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعمار حازم محمد397786

212دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعالوي ستار عبيد98341

213دبلومروضة النبوغ11593بابلذكراحسان الدين داخل تاية97050

 علي405597
ن 214دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر حسير

ي97722
215دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرامير جاسم راضن

216دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعلي هادي شهيد414524

217دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرمصعب جبار هرون233446

218دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعباس خليل خميس240342

219دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرزيد هادي شهيد405896

220دبلومروضة النبوغ11593بابلذكراسعد غالب زيدان239996

221دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرمظفر خليل خميس240322

222دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرساهر موس هادي530087

ي اسماعيل96411
223دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرامير حف 

224دبلومروضة النبوغ11593بابلذكركاظم محمد صالح97543

225إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرماهر داود سلمان397809

226إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرفارس ناظم جواد397558

ي405076
ن
227إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعقيل شاكر صاق

228إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرنضال هادي جاسم97475

229إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر شاكر جير405619

230إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعقيل حاتم عمران233301

231إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمشتاق طالب فرهود528223

232إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعباس خضير عباس405783

233إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعباس حسن عبيد397775

234إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي عبدالكريم غفوري233263

235إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرصالح عبدالمهدي علوان405997

 قاسم محمدعلي405697
236إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن



237إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرخالد محمد مسلم97476

238إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد عبدالجليل كاظم419180

239إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعبدالرضا محمدعالء حميد419341

1ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر صالح محمد98320

2ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكرعلي محمد عبيس528307

ن امير حمزة233105 3ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكرحسنير

4ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكرمحمود بديع محمود405929

5ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكرحازم عبدالعباس علي241601

6ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكربشير احمد جعفر397781

7ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكرزيد علي خميس97639

8ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكرعمار عبدالكريم جواد96203

9ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر فاهم حسن555453

 احمد عبداالمير233397
10ماجستيرروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن

11بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد عيىس فرهود233509

12بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن عمار محمد397578

13بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمرتضن عبد نعمة528240

14بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن عالء عبدزيد405389

ن233253 15بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد نعمان حسير

16بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكريوسف عدنان يوسف97138

17بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكركرار حيدر ناهز405379

18بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرسجاد كاظم حسن240022

19بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرايمن نجاح حسن97173

20بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمرتضن عادل عبيد97426

ن98351 21بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد صفاء عبدالحسير

22بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد حاتم محمد528332

23بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرسامح سعد رسول96532

24بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراسامة عباس علوان472261

25بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد عبدالكاظم مويش96692

ن شاكر محمد405940 26بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسنير

27بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعبدالواحد عباس عبدالواحد233356

28بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرريام جاسم كتاب233023

29بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرصفاء صالح مهدي528310

30بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكريوسف جبار عباس97960

31بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي محمد شنان239547

32بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرزيد سلمان صدام233538

33بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد سعد مسلم96743

34بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي عايد محمد97812

35بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحارث عبدالكريم غفوري406040

36بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي سعد كاظم97463

ن طرخان97091 37بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي حسير

38بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعمار محمدجواد كاظم102913

ن احمد كاظم528296 39بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسنير

40بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد عالء حسن96280

41بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد مجيد عليوي405900

42بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكربشار ماجد علي96253

43بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمرتضن عالء شاكر96997

44بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمدرضا اسكندر كاظم233653

45بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراكرم ناهض فليح96289

46بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن محمد رشيد96545

47بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرتبارك حيدر حاتم233401

ي97236 48بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكريوسف احمد ناجر

ن حبيب عمران98224 49بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسير



50بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرامير سامي حمد96534

51بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعباس احمد علي96351

ن خضير عباس101878 52بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

53بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمنتظر غافل حسن233096

ي97220 54بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمهيمن احمد ناجر

55بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي عبدالعزيز عبيد328318

56بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكركرار باهر مهدي98041

غام محمد معزالدين397837 57بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكررصن

58بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي بدر محمد233807

59بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكررسوان اياد مقداد239382

60بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر عايد محمد97789

ي حسن96756  وهير
61بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن

ن101882 62بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرسمير طالب حسير

63بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرجواد كاظم عبود98193

64بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي كامل عباس232990

ن98652  علي عبدالحسير
ن 65بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

66بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعزالدين محمد عبدهللا96695

ي97338 67بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد عماد ناجر

68بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد جبار مهدي528123

69بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن محمد كاظم397488

70بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكريارس ثائر زاهر233682

71بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكروليد جواد بلي529878

72بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد احمد صادق233430

73بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد لطيف شندل96417

74بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد جابر عبيد98179

75بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراديان محسن بدري96891

76بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرامير اياد هاتف102115

77بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد سامي جواد233322

ن صاحب97342 78بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرصاحب حسير

79بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكركرار ثامر عباس101226

80بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد حميد اسماعيل98539

81بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر صاحب شاكر528175

82بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمهيمن رياض والي97416

83بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد محمود عبدالواحد528144

84بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي حسن شاكر528149

85بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرجعفر حكيم محي233490

86بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد عامر فليح97427

87بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد سعيد عمران528096

ن98056 88بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد فالح عبدالحسير

89بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكريارس حاتم هادي240296

90بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد عبدالعباس علي97298

 علي مهدي528267
91بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرخضن

ن عبداالمير جفات97420 92بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

ن محمد نجيب96587 93بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسنير

94بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي فؤاد عباس96984

ن فاضل اسود528156 95بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

96بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي هاشم محمود97662

97بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعبدهللا فاضل نور528214

98بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعقيل عزيز كريم96855

ن جبار عبد406179 99بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

 حامد علي97361
ن 100بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسنير

101بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكريارس محمود محسن97742



ن قاسم عبد233569 102بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

103بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي امير حمزة97162

104بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي هادي حامد233523

105بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي نضالدين محمود233481

106بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرامير كريم جير397912

107بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكركرار حيدر طاهر240243

ن405572 غام علي محمدحسير
108بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكررصن

ن397678 109بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكررامي عبداالمير حسير

110بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي محسن كاظم97649

111بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسن عيىس ابراهيم405169

112بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرزيد علي كاطع406080

ن240080 113بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكريارس مجيد حسير

114بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرسيف محمود محسن97286

115بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسام عبداالمير جواد98584

116بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي محمد جاسم98628

117بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمهند علي عباس96725

118بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد عبدالرزاق عبداللطيف97580

119بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكروليد خالد محمد96559

ن241308 ن فايق حسير 120بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

121بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي نزار رجاء96647

122بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرامير جاسم محمد528337

123بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرسنان علي حيدر98422

124بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكركرار نجم عبد97628

125بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكروائل صباح جواد97711

ي97005
 
126بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي وهاب رزوق

127بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرستار عبدالجبار عباس97568

128بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمرتضن جمال عباس97618

129بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرماهر مصطفن سلمان96693

130بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد حيدر عبدعلي555456

ن صاحب97357 131بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد حسير

132بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكربشار عبدالكريم جواد233531

133بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن جمال عباس97631

134بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد امجد جبار233556

135بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرسيف محمد جهاد238265

ن241075  علي حسير
ن 136بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

ي528309
ن
137بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد قاسم صاق

138بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرنور فاضل نور97223

139بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد اسكندر كاظم98639

140بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكروسام محسن رحيم528271

 علي405149
ن 141بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسن تحسير

142بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراسعد علي صادق233332

143بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكررامي جواد شاكر96964

144بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكراحمد باسل عبدالجبار233825

145بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعلي عدي يحير238013

146دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرسجاد نهاد كامل406074

147دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرهشام فؤاد تومان528302

ي101672  جاسم حرنر
148دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن

ن عبيد406070 149دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرخضن حسير

 علي حسن98172
ن 150دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

151دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن قحطان نارص528294

152دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعلي قحطان عليوي97082

153دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعالء فاضل عباس233657



154دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن عادل حميد102124

155دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرحسن يوسف ابراهيم238194

156دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرصادق خليل خميس96319

157دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعلي نهاد كامل406050

ن عبد233465 158دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر حسير

159دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرجاسم علي جاسم96504

160دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعلي عايد عبداالمير98397

غام حامد علي233204
161دبلومروضة النبوغ11593بابلذكررصن

162دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد جواد كاظم414418

163دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرمجتير ابراهيم رسول96340

164دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرمهيمن صباح عبداالمير233418

165دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد سمير صاحب397875

ن96689 166دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرنورالدين فاروق حسير

167دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرميثم عودة كاظم98594

168دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعلي عالء حسن96521

169دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرحسن فالح حسن97242

ن صالح عبداالمير98030 170دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرحسنير

171دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرمنصور سعد صالح99252

172دبلومروضة النبوغ11593بابلذكربشار ضياء عبيد97381

173دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرامير عباس وهاب529825

174دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرافرس احسان فليح529898

175دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرسالم كاظم جواد102242

176دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر ابراهيم عبداالمير96615

177دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد جاسم محمد397904

178دبلومروضة النبوغ11593بابلذكراحمد قضي مسلم97166

179دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعلي محمد ثجيل233328

180دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعلي كاظم عليوي397565

ي174864 181إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكراحمد حامد ناجر

182إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكراحمد حيدر شعالن528250

183إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن محمد عبدالحميد233474

184إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمرتضن حيدر محمد528314

185إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرفرقان عالء ابراهيم97014

186إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكراحمد ثائر زاهر239637

187إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي صبيح يحير238074

188إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد صالح يحير238537

189إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرصادق حميد اسماعيل241050

190إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد حيدر عباس238041

191إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي خليل علي241553

ن فرحان97364 192إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد حسير

 علي عبداالمير98027
193إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن

194إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرهيثم فؤاد تومان233699

ن فاضل نور529863 195إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمحمداالمير

196إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكراحمد ثامر كامل528236

ن فاضل ثجيل102093 197إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

ن حسام كاظم101025 198إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرامير

199إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي حسن كاظم238655

200إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي احسان اسماعيل238595

201إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد عبدالكريم عليوي241200

202إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن احسان وناس96480

203إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرامير فاضل احمد529858

204إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرطالب مشتاق طالب529855

205إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرزيد علي صادق405985



 علي عبداالمير97907
206إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمرتضن

207إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكراحمد عادل خلف240426

208إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكركرار فاضل مهاوش529893

209إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد يوسف عذاب96851

210إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمرتضن عباس محمد211312

211إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمنتظر حيدر عباس238522

212إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي ظاهر حبيب239774

213إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكريوسف عدنان فائق405453

214إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكريارس حسن رحيم240936

ن ظاهر محسن97252 215إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

216إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي مجيد عليوي233484

217إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي سعدي مسلم96506

218إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمحمدالباقر عالء عبداالمير97536

219إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمحمدعلي مصطفن حمزة97670

ي528168 220إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي احمد هونر

221إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي جاسم طالب405195

222إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي عامر فليح97607

223إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرامير عماد عبدالستار96376

ن فالح240399 224إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكراحمد حسير

ن240650 225إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعباس علي حسير

226إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد فاضل مجيد233725

227إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكررامي حيدر شعالن529873

228إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمحمدالمصطفن عالء فاضل406455

229إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكراحمد حاتم عمران238357

230إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمنتظر محمد عبدالرحيم238170

231إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرسيف مهند مهدي97923

232إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعبدهللا نايف محيسن233286

ن احمد خضير241323 233إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرحسنير

234إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي حامد جاسم238142

235إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي رياض محمد240626

236إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي عبدالكريم هادي233589

237إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكريوسف حكيم يوسف97372

238إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكريحير موفق توفيق233307

239إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعبدهللا عبدالكريم جواد397662

240إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرايهاب عالء عبداالمير233050

ن405120 241إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرسجاد ميثم حسير

242إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمصطفن عبد نعمة528209

243إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمنتظر رعد عبد233453

ن97611 244إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي طه حسير

 علي528298
ن 245إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرامير حسير

ن فاضل239892 246إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعبدهللا حسير

247إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي حسن هادي96710

ن امجد جبار241832 248إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

249إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمحمدعلي مازن عبدالكاظم529847

250إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكراحمد موس مردان96448

ن عبدالكريم خليف241275 251إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

252إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعالء مجيد جهاد97926

253إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكررضا فالح هادي422312

254إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي اكير صالح هادي97581

ن406020 255إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرزين العابدين صبحي حسير

256إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي صالح هادي96845

257إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكركرار حيدر عبيد238132



ن يوسف ابراهيم233831 258إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرحسير

259إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرامير علي جبار414185

260إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرسيف محمد كاظم528320

261إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرميثم مصطفن سلمان96632

262إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرسجاد حازم حسون233282

263إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرامير رزاق جواد414237

ي405646 264إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكراحمد عبيس ناجر

265إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي فراس نوري96565

266إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعلي فالح حسن238435

267إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرامير عالء عبدزيد239398

268إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد محسن جاسم241219

 عبدعلي محمد529909
ن 269إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرحسنير

270إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمحمد يوسف محمدسعيد102207

271إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرامجد محمد فاضل561675

272إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمرتضن محمد عبدالزهراء233337

273إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرمرتضن خليل ابراهيم529886

274إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرقاسم خالد حسن96597

275إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر اياد هاتف101993

276إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكراحمد عبدالسالم محمد238382

ن242055 277إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرزين العابدن عادل عبدالحسير

278إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرحسام خالد محمد96508

279بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسام عبدالعباس علي96441

280بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرعامر محمد شاكر528279

ن فالح مجيد406027 281بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرحسنير

282بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرمحسن عبد حسون96822

283بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلذكرهادي حسن كاظم96276

284دبلومروضة النبوغ11593بابلذكريعرب عبيد هادي97028

285دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرحمزة علي عبداالمير239575

286دبلومروضة النبوغ11593بابلذكروليد خالد عارف96781

ن406102 287دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعلي جواد حسير

288دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرعالء حسن عبود97449

ن97597 289دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرفراس نوري محمد حسير

290دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر محمد نجيب96492

291دبلومروضة النبوغ11593بابلذكرحيدر علي جواد97225

292إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعبدهللا طالب رضا98096

293إعداديةروضة النبوغ11593بابلذكرعقيل جليل عبدالسادة238164

مروة علي حبيب96754
1ماجستيرروضة النبوغ11593بابلأنيى

2ماجستيرروضة النبوغ11593بابلأنيىخالدة صالح هادي97783

ن عبيد233275 3ماجستيرروضة النبوغ11593بابلأنيىارساء حسير

4ماجستيرروضة النبوغ11593بابلأنيىنهلة سلمان صدام233314

5ماجستيرروضة النبوغ11593بابلأنيىهيام فائز احمد406129

6ماجستيرروضة النبوغ11593بابلأنيىسارة جاسم محمد405109

7ماجستيرروضة النبوغ11593بابلأنيىزينب ماجد عباس398023

8دبلوم عاليروضة النبوغ11593بابلأنيىمروى جبار حسن232967

9دبلوم عاليروضة النبوغ11593بابلأنيىبلقيس خليل ابراهيم240158

10دبلوم عاليروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء حميد عبد403310

سجواء علي عفلوك528312
11بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيى

12بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىرنا جبار شعالن397572

ن238109 13بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىابتسام عبدهللا حسير

سهاد عبدالوهاب محمدعلي233184
14بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيى

15بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىايناس صادق محسن406002

ن مظلوم233764 16بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىسوسن حسير



17بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىبيداء عباس عبيد529857

18بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىميادة فاضل هادي240384

19بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىرجاء هادي داود233758

20بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنغم كامل نارص406086

21بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىايناس مهدي شهيد528193

ن كاظم397625 22بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىمسار حسير

23بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىعال سليم عباس240667

24بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىرويدا رسحان ذياب233626

25بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىختام حميد عبداالمير530058

26بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىثناء عبود دوالن96941

27بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزينب سعد حسن233498

ن405808 28بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىديار نعمان حسير

29بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىرشا محمد حسن233561

فاتن علي كشكول233771
30بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيى

31بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىانوار محمود محسن397545

32بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىجنان كاظم حمود101416

ن406519 33بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىحوراء عبدالكاظم حسير

34بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىارساء محسن محمد405852

35بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىوصال طالب عبد405132

36بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىارساء محمد محي97262

37بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىلقاء ظاهر حبيب102297

ي528322
 
38بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىعلياء رياض رزوق

39بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىاطياف شوكت محمدعلي233504

40بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىبشائر جواد عودة239745

41بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىارساء عبدالواحد جحيل96766

42بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىصابرين كاظم دحام544989

43بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء سعد حمزة395265

44بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىخلود داخل محسن98274

45بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىرغدة نبيل جاسم98086

اس مبدر مزهر528238 46بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنير

47بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىافراح ابراهيم شعالن419571

48بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنادية صبحي اسماعيل233377

49بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىسهاد مهدي عجة233752

50بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىمياسم جواد كاظم406499

51بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىفاتن عزالدين هادي238402

52بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىوجدان صاحب حمود397925

53بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىقريش معد صالح405916

54بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىرؤى عزيز عبدالعباس528182

ن397723 55بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىسارة ساهي حسير

56بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىحوراء صالح مهدي459705

57بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىسارة صادق حسن395279

58بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىقسمة صبيح جاسم103024

59بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء كاظم جاسم528261

60بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنور حسن جير528204

61بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء فاضل احمد528134

62بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىمريم عماد عباس491027

ي جاسم398488 63بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىفاطمة صير

هان233470 64بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىازل احمد رسر

65بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىارساء حازم محمد97506

ن405661 66بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىسوالف محيسن ياسير

ن529827 67بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىغدير غسان حسير

68بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىريام خالد حسن97623



69بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىمروة محمود عمران404650

ن صادق397523 ى معير 70بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىبرسر

ن397470 71بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىهبة شاكر عبدالحسير

72دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىمين عدي موس560222

73دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىزينب وهاب مجيد406117

ي398133
74دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىنىه سلمان راضن

75دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىخلود عبدهللا جواد405773

76دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىليل احمد سويدان238019

77دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىمنال جبار صاحب404596

78دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىساهرة حسون خنفور414356

شيماء عبدالكاظم علي238420
79دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيى

80دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىرغد مسلم حمزة405179

يف صالح405788 81دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىنجالء رسر

82دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىسندس خضن خلف398617

ي470961 اق عبدعلي ناجر
83دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىارسر

84دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىتغريد جبار هرون238299

85دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىبيادر فاضل حميدي96234

سحر عبدعلي عبود406507
86دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيى

87دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىهيام صاحب حبيب406055

ي96927
88دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىسؤدد نوري غين

89دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىمريم محيسن اسماعيل405688

90دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىنداء فائز جاسم233088

91دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىفائزة محمد حسن422123

92دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىمىه سعدي حناوي414250

93دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىنعمت احمد جواد233666

ن528189 94دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىنورا عماد عبدالحسير

95دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىنجالء عبد االمير529859

 علي238257
ن 96دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىاسماء حسير

97دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىحال خلف عبدعلي238179

98إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىحوراء محمدمصدق عبداالمير555461

99إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىسلوى هاشم عباس397703

100إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىهدى عبدهللا حمود238460

ن239342 101إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىاالء عبداالله حسير

102إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىايالف محمدضياء حمود528216

103إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىصفا خلف عبدعلي233816

ن كاطع عبد397931 104إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىبنير

ن محمد233661 105إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىجنان حسير

1ماجستيرروضة النبوغ11593بابلأنيىرند حيدر هاشم102375

ي جميل حميد97438
2ماجستيرروضة النبوغ11593بابلأنيىضن

3ماجستيرروضة النبوغ11593بابلأنيىصفا محمد عبدالرزاق97398

4ماجستيرروضة النبوغ11593بابلأنيىرسل نضال محمد529900

5ماجستيرروضة النبوغ11593بابلأنيىنجاة كريم جابر233669

6ماجستيرروضة النبوغ11593بابلأنيىطيف نبيل خضير98401

7دبلوم عاليروضة النبوغ11593بابلأنيىانفال حميد مجيد233848

8بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء حليم عبدالعظيم97521

9بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء ساطع عباس419514

ن كريم405070 10بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء حسير

11بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىاصالة عالء عبدالحميد97215

12بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىاالء حميد رشيد238148

13بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىرسى رزاق شاكر102073

14بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىصفا سلمان عسكر233440

ن404670 دعاء علي حسير
15بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيى



16بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنور هشام شعالن99262

ن233248 17بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىريام نعمان حسير

ن عبداالمير96799 18بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىرسى حسير

اس ميثم عودة233688 19بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنير

20بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىاالء محمد ثجيل233143

21بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنور سمير صاحب405088

22بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىبشائر خلف عبدعلي96794

ي خليف100486
23بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىدعاء هانن

24بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىعال ميثم عودة233696

25بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىهبة خالد عبدالرزاق97261

26بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء سعد سلمان97949

27بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنور علوان كاظم101785

ي جبور405368
28بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء راضن

29بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىافاق ابراهيم عبداالمير98207

ن جاسم كاظم398951 30بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىحنير

شهد علي جواد96330
31بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيى

32بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىظفر فالح فاضل406188

ن عمران موس97497 33بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىهيفير

34بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنور هادي محمود96401

ي97128
35بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىرشا جاسم راضن

36بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء باسل عبدالجبار233818

37بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىهند مهند شوكت398933

38بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنورة عباس فاضل239920

ن عبدالحمزة97920 39بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىرسل عبدالحسير

40بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىاسماء جبار زويد97406

ن محسن عزيز529906 41بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىحنير

ن عبداالمير240049 42بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىاالء حسير

43بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء نزار رجاء96628

44بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء بهاءالدين عبدالرزاق529883

45بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىلقاء عبدالزهرة كاظم233677

رؤى طارق مكي397766
46بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيى

 عبدالرزاق علي233424
ن 47بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىحنير

48بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىلم مهدي جابر98004

فاطمة قاسم برهي98007
49بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيى

50بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىافاق حمزة داود397595

51بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىعال سليم وحيد96343

52بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنرجس محمد رضا96999

53بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء عماد عبدالعباس397617

54بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىايمان عباس عبيد233549

55بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىايالف كاظم صاحب233226

ي97347
56بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىرنا جاسم راضن

ن كاظم هادي96324 57بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىحنير

ن زهير398691 58بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىشهد حسنير

59بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىمروة حمزة محمد526824

60بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىانس علي عفلوك405966

حوراء علي داخل239817
61بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيى

ن233258 62بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىفرح نعمان حسير

 علي274259
ن 63بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىديانا حسير

64بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزينب خليل ابراهيم96911

65بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىشهد قاسم محمد240728

66بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىارساء حمودي هادي97553

67بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنوال محمد عبدالزهرة233039



هيام علي عبدالحسن233235
68بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيى

69بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء مؤيد جواد101832

70بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنور عامر عبدالرضا96664

71بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزينب هالل وهاب96774

ن238340 72بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزمن حميد حسير

73بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىهبة عبدالسادة كاظم98413

74بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنور جبار هاشم98610

ي233844 75بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىابرار فالح ناجر

فاطمة علي عباس96736
76بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيى

ن عبدالواحد233358 77بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىعال حسير

اسيل سامي حمد96837
78بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيى

79بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنور نزار رجاء96291

80بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىمروة عيىس فرهود233516

81بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىبان احمد سعيد97349

ك عبد نعمة97315 ن 82بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنير

83بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىاسالم فاضل موس397639

ن طرخان96998 84بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنادية حسير

85بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىفريال ماجد محمد233736

فرح نزار علي96676
86بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيى

ي528229 سارة احمد هونر
87بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيى

88بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىدالل احمد كاظم528297

89بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىاالء عدنان هادي96361

ي96697 90بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىسحر صاحب ناجر

هالة مكي مكي470669
91بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيى

نورس علي جبار397850
92بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيى

93بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىمروة امير حاكم405513

94بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىشيالن جاسم محمد405093

95بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء هادي محمود96391

96بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنور عالء عبداالمير397604

97بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزينب كريم جاسم397826

98بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىرشا جليل مدلول397689

99بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنرسين هشام شعالن96923

100بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىسيماء عامر محمد97306

ن حمزة528275 101بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىروز عبدالحسير

102بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء حيدر ناهز404812

ن233012 103بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىمروة عادل عبدالحسير

104بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنور كريم دحام240697

105بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىميس هادي شهيد405579

106بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزينب سهيل نجم97383

107بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىشهالء حيدر صدام96816

108بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىارساء ساطع عباس419554

109بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىمريم لطيف شندل397404

110بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىشيماء حيدر صدام96976

111بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء احمد سعيد97373

ن صادق101504 112بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىهدى معير

113بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىبراء عبدالزهرة كاظم242353

114بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنوران عباس لطيف394958

ي528258 زهراء حيدر عريير
115بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيى

ريم مكي خليل97457
116بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيى

117بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىهالة سعد سلمان97937

118بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىضح خالد محمد96536

119بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىامال محمد عبدالزهرة233461



120بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىتمارا علوان كاظم101341

121بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىاسماء ضياء سعيد406137

122بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىمنار نزار رجاء96662

123بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء فالح فاضل406144

سمر سامي حمد96512
124بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيى

125بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىفاطمة محمد سلمان233794

126بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىديانا حيدر موس233030

ن هشام شعالن96957 127بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىرنير

128دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىايات حميد مجيد233855

ي جعفر397868
129دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىغيداء حفظن

زهراء علي محسن398173
130دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيى

131دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىهبة عادل هادي98458

132دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىدعاء ظاهر حبيب96622

ن102131 133دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىدعاء عالء عبدالحسير

ن239840 ن قاسم حسير 134دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىبنير

135دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىايات فاضل خالد96420

136دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىانغام يحير حسن405538

137دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىعبير محمد موس96862

138دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىرند محمد جاسم471856

139دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىرنيم فاضل خالد96550

140دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىمين يحير عبدالصاحب97704

ن96251 141دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىرهام نوري عبدالحسير

ن100654 دعاء علي حسير
142دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيى

143دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىحسناء جريو جابر97489

144دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىسىه صبحي رضا101971

145دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىسارة محسن رحيم529843

146دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىرفل قضي عباس96893

147دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىخلد عباس لطيف97051

148دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىهالة فؤاد تومان233707

149دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىدعاء موفق ماجد102529

150إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىسحر قاسم عبدعلي98146

151إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىالحوراء حسام سعدي97181

ن شاكر98237 152إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىزينب حسير

153إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء سامر طالب459671

154إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىفاطمة رزاق شاكر102231

155إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىضح قاسم عبدعلي96614

سارة جواد نومي233132
156إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيى

157إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىدانيال كاظم سعيد250431

158إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىفاطمة اسماعيل جاسم96925

159إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىدعاء مشتاق طالب529853

160إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىسارة عادل خلف240457

161إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىشهد ماجد معز418751

زهراء علي جبار414213
162إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيى

ن238282 163إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىمنال عباس عبدالحسير

164إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىالشيماء عالء فاضل529815

دينا علي هادي519812
165إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيى

166إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىتبارك احمد صالح98135

ي238323
167إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىرقية كريم غين

168إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىمينا مهند مهدي96948

169إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىفضيلة صالح مهدي529913

170إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىجيهان عبدالرضا عودة528292

171إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىحنان عايد محمد101251



مريم علي عبدالعزيز100688
172إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيى

173إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىتبارك مهند حازم101447

174إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىدعاء محمد ثجيل406090

175إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىايات عايد عبداالمير101141

هدى مؤيد علي241638
176إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيى

177إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىزينب حيدر نايف100854

178إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىرغد حيدر فاضل96606

179إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىمينا مؤنس حكمت96646

180إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىمريم حيدر سهيل406526

181إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىزينب مصطفن حمزة96800

182إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىعبير سعيد عبداالمير241675

183إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء بشار محمد100509

شهد غازي تركي398985
184إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيى

185إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىطيف باهر مهدي241714

186إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىرويدة فيصل غازي101701

187إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىارساء حسن كاظم238552

ريام علي مجبل528284
188إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيى

ن102351 189إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىضح محمد حسير

190إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىغسق عامر عباس404610

زهراء رعد علي405746
191إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيى

192إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىزهراء فؤاد مجيد102963

193إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىسارة يوسف مهدي528244

194إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىهدى عالء عبداالمير97265

زهراء علي مجبل528281
195إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيى

196إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىاديان خضير محمد555480

ي جبور406486
197إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىفدك راضن

 علي كاطع406077
ن 198إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىرنير

199إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىتبارك حيدر محمد102025

ن زهير239974 200إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىمريم حسنير

201إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىزينب كريم دحام240668

202إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىتبارك احسان وناس96471

203إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىنورالهدى صالح مهدي529915

ن محسن405138 204إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىرقية حسير

205إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىدعاء رضا عباس238562

206إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىبتول احمد عباس98129

207إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىمريم بهاءالدين عبدالرزاق406406

208إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىحوراء عمار محمد528334

209إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىروز ازهر جابر241805

ن241290 210إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىنور فائق حسير

211إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىجوهرة حيدر عبيد238136

212إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىبتول رياض عبداالمير492008

تبارك علي عفلوك529894
213إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيى

214ماجستيرروضة النبوغ11593بابلأنيىوسن محمد عبدالزهرة233451

215بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىفاطمة رحيم جاسم405890

216بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىيرسى خليل اسماعيل418769

217بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىسماح عبد مهدي97024

218بكالوريوسروضة النبوغ11593بابلأنيىنوال عبود نوري96877

وجناء عبدالكاظم علي97395
219دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيى

220دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىنرسين موس كاظم97072

221دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىاالء راشد محمد102988

ن96910 222دبلومروضة النبوغ11593بابلأنيىسوزان عبيس محمدحسير

223إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىافتخار خزعل خلف101778



224إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىصبيحة جبار عبدالعباس405272

225إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىارساء خليل خميس405682

ن جهاد96300 226إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيىعالية حسير

سهاد محمدعلي شاكر101179
227إعداديةروضة النبوغ11593بابلأنيى

1دكتوراهالجواهري21594بابلذكرعلي صادق جعفر123873

2دكتوراهالجواهري21594بابلذكرنوفل علي طعمة273198

3ماجستيرالجواهري21594بابلذكراحمد خالد محمدرضا123764

4ماجستيرالجواهري21594بابلذكراحمد فاخر مطر402358

5ماجستيرالجواهري21594بابلذكرحيدر طالب عبد123634

6ماجستيرالجواهري21594بابلذكراحسان عبدالوهاب حسن402975

7ماجستيرالجواهري21594بابلذكرسيف الدين سعد عبيس403671

8ماجستيرالجواهري21594بابلذكرمحمد جواد كاظم279550

غام عبداالله عبدالرزاق416839 9ماجستيرالجواهري21594بابلذكررصن

10ماجستيرالجواهري21594بابلذكرحيدر محمدعلي عبداللطيف545261

11ماجستيرالجواهري21594بابلذكرعلي جواد كاظم403003

ن فاهم278753 12ماجستيرالجواهري21594بابلذكرعلي حسير

13ماجستيرالجواهري21594بابلذكرزيد عطاء سبيط544734

ي جابر278768
14ماجستيرالجواهري21594بابلذكرحيدر شمحن

15دبلوم عاليالجواهري21594بابلذكرماجد جليل مهدي123476

ن278763 16بكالوريوسالجواهري21594بابلذكربشير علي عبدالحسير

 علي125022
ن 17بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي حسير

18بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي كاظم حزوم403650

19بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرزهير سالم محمد278862

20بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراحمد عبدالرزاق محمد316672

21بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعبداالمير حسن كاظم402974

22بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعباس عبدعلي خرباط274128

23بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراحمد مطلب مخيف544686

24بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرخالد عبود علوان278531

25بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسالم حسن فليح123685

26بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد قاسم كاظم545879

27بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد نجم عبيد404397

ن مغير123702 28بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعبدالهادي حسير

29بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراحمد مرزة عبدالصاحب123564

30بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعماد جابر خلف404999

31بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراوس علي جابر544726

32بكالوريوسالجواهري21594بابلذكربشار فاضل نتوش123612

33بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمرتضن قسام زيدان403682

34بكالوريوسالجواهري21594بابلذكررسمد علي جابر544732

ن كاظم123380 35بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحمزة عبدالحسير

36بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرهديل طاهر تركي272774

37بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي حسن كريم123775

38بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراحمد عبدالستار عبداالمير123393

39بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرجاسم عليوي سلمان403519

40بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعالء عبدالكاظم عليوي279637

ن123595 41بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحسن علي حسير

42بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرقتيبة علي جابر123606

43بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي احمد عبداالمير544707

44بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمهند عبدالهادي سلمان402514

45بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد رضا سليم404158

46بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسالم جاسم محمد403640

47بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرجاسم محمدعلي عبيد544681

48بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحيدر عبدعلي عمران403311



49بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرميثم حمزة شهيد279617

50بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرزهير حسن نعمة403487

ي273623 51بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحيدر جاسم ناجر

52بكالوريوسالجواهري21594بابلذكررافد عيدان حسن123397

53بكالوريوسالجواهري21594بابلذكروليد عبدعلي جنبذ403375

ن نض حمزة404314 54بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحسير

55بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي عبدهللا سلمان526800

56بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد حمزة هادي272805

57بكالوريوسالجواهري21594بابلذكركرار جعفر باقر462763

58بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرصدام كريدي نعمة272998

59بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمهند كامل يارس272986

60بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعالء طارق عبداالمير274278

61بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعالء زاهر حبيب403596

ن جير عبيد402821
62بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمعي 

63بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد خضير عبيس544722

64بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسامر مبدر فرهود403587

 محمدعلي544684
ن 65بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسمير عبدالحسير

66بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد زكي سلمان123811

67بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرزيد قحطان محسن544522

68بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي صالح دوي    ج272804

69بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعمار عبدهللا مجيد278327

70بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحيدر سفيان عبدالشهيد123586

71بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعامر عائد محمد264720

72بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرفراس بدر حسون561673

73بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرزيد محمدعلي عبداللطيف402803

74بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرامير سليم خضير273756

75بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرانيس عدنان جير544519

76بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراحمد رفيق شهيد279020

77بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسيف خالد محمدعلي278774

78بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد جعفر هاشم123708

79بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحيدر امير حسن544630

ن124052 ن حسير 80بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد امير

81بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمروان محمد كاظم278320

82بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي اسعد عبداالمير123619

83بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي صفاء محسن274407

84بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعامر جبار خلف282908

ي402530
85بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرنور علي راضن

86بكالوريوسالجواهري21594بابلذكروسام فالح حسن544576

يف صالح274613 87بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحيدر رسر

88بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعمار بدر نعمة123411

ي حمزة عبادي404910
89بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرراضن

90بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرزيد ضياء هادي123754

91بكالوريوسالجواهري21594بابلذكربشار طالب نعمة123406

 مصلح علي278901
ن 92بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرالحسير

93بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمهند محمد مليح123473

94بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرامير عباس ابراهيم544749

95بكالوريوسالجواهري21594بابلذكركاظم حسن عبدعطية544702

96بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرزهير كريم حمزة544709

97بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراركان محمود محمد123584

98بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرزاهر مازن جواد278365

99بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعصام سعدي صالح544619

100بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد سليم عبدالشهيد274789



101بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمؤيد صادق كاظم544689

102بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرنورس يعقوب محسن291759

103بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسلوان سيفالدين سلمان403648

104بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرنصير سالم محمد404629

105بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرصدام عباس محمد417108

ي274202
106بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرضياء محمد راضن

107بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحسام حيدر مصطفن272772

108بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرانور حسن علوان402782

109بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراسامة رزاق حبيب544602

110بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعمادالدين عماد محمود402874

111بكالوريوسالجواهري21594بابلذكركرار حسن مسلم123478

112بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمثين ناظم حميد544760

113بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرقاسم حميد فاضل279657

114بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرامير حامد محمد272946

115بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي حاتم عبداللطيف404737

116بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي عبدالسالم محمد123551

117بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسليم شاكر كريدي402926

118بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراسامة صالح عطية403008

119بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسيفالدين قاسم موس123893

ن544647 120بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسعد كريم حسير

121بكالوريوسالجواهري21594بابلذكريارس علي محمدعلي405135

122بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي كاظم عبدالمهدي402832

123بكالوريوسالجواهري21594بابلذكررسمد علي فرحان404468

124بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحيدر حسن عبدالكاظم246004

125بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحميد عزيز حميد123389

ن جليل عزيز123934 126بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحسير

127بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرلطيف حاتم عبداللطيف402706

ن404728  محمد حسير
128بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمصطفن

ي123608
129بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرامجد عبدالعالي شمحن

ن544754 130بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعمار هادي حسير

131بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرذوالفقار علي حامد544638

132بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمهند صالح مهدي403320

133بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي حمزة مظلوم274842

134بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراحمد عبدالرزاق عبداالمير123543

135بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرلميس عبداالمير كمال123732

136بكالوريوسالجواهري21594بابلذكركرار حيدر حاتم278734

137بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراحمد لفته ديلي124019

138بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرنهاد عماد جواد278436

139بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرزكريا يحير محي278374

140بكالوريوسالجواهري21594بابلذكركرار عصام محمد545300

141بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد فراس سعدي404432

142بكالوريوسالجواهري21594بابلذكررعد جبور جاسم123504

143بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد صباح كريم272794

 عبدعلي جنبذ123392
144بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمصطفن

145بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراحمد طالب بدر544531

146بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسلوان ابراهيم خليل545595

147بكالوريوسالجواهري21594بابلذكررافد كاظم عيىس279562

148بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحسن علي عبدالسادة123505

149بكالوريوسالجواهري21594بابلذكروليد حميد زغير404370

150بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرليث كاظم عيىس123640

151بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرهشام عماد موس272972

152بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراحمد محمد عبدالمطلب402707



153بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرامير عبدالكريم عزيز272979

154بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمصطفن فاضل عباس416783

155بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمروان سعدي صالح544762

156بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعبدهللا علي جواد559622

ن جاسم عباس278537 157دبلومالجواهري21594بابلذكرحسير

158دبلومالجواهري21594بابلذكراحمد جاسم موس403445

159دبلومالجواهري21594بابلذكروليد كريم ديكان405098

ي544744 160دبلومالجواهري21594بابلذكرمحمد محمدعلي ناجر

161دبلومالجواهري21594بابلذكررائد عبداالمير عبدالكريم123383

162دبلومالجواهري21594بابلذكرعلي وهاب حبيب279016

163دبلومالجواهري21594بابلذكرفراس فاضل محمد278541

ن عباس123962 164دبلومالجواهري21594بابلذكرنعيم جعير

165دبلومالجواهري21594بابلذكرايهاب علي عمران544588

166دبلومالجواهري21594بابلذكرعلي مضن جواد125200

167دبلومالجواهري21594بابلذكرفاضل سعيد غريب273326

ي544624
 
168دبلومالجواهري21594بابلذكرعقيل نعيم رزوق

169دبلومالجواهري21594بابلذكركرار حليم حمزة403421

170دبلومالجواهري21594بابلذكراحمد يحير شعالن403566

171دبلومالجواهري21594بابلذكرمثين عبيد بدري545267

172دبلومالجواهري21594بابلذكررافد علي كاظم278693

ن مهدي278915 173دبلومالجواهري21594بابلذكراحمد حسير

174دبلومالجواهري21594بابلذكرشذى علي عبد402948

175دبلومالجواهري21594بابلذكروسام جاسم موس278512

 ابراهيم عبدعلي123686
ن 176دبلومالجواهري21594بابلذكرحسنير

177دبلومالجواهري21594بابلذكراحمد جعفر هاشم123697

ن محمد123614 178دبلومالجواهري21594بابلذكرعميد حسير

ن محمد جاسم272810 179دبلومالجواهري21594بابلذكرحسير

180دبلومالجواهري21594بابلذكرعلي فارس كريم274361

181دبلومالجواهري21594بابلذكرزهير عباس عبود291699

182دبلومالجواهري21594بابلذكربشار ضياء جبار272758

ن282971 ن لطيف حسير 183دبلومالجواهري21594بابلذكرحسير

ن جاسم403333 184دبلومالجواهري21594بابلذكرالسلطان حسير

185دبلومالجواهري21594بابلذكرصالح هادي جواد498638

 علي278087
ن 186دبلومالجواهري21594بابلذكرصالح حسير

187دبلومالجواهري21594بابلذكرنبيل جاسم حمزة544683

188دبلومالجواهري21594بابلذكرعباس علي عبيد404745

189دبلومالجواهري21594بابلذكرعلي حسن ظاهر124504

190دبلومالجواهري21594بابلذكركاظم سليم كاظم404086

191دبلومالجواهري21594بابلذكرعمار حسن عبداالمير246019

192دبلومالجواهري21594بابلذكرفراس فالح حسن246012

193دبلومالجواهري21594بابلذكرحيدر عماد محمد123642

194دبلومالجواهري21594بابلذكرحيدر علي هادي272836

195دبلومالجواهري21594بابلذكرمصطفن صادق عبيد544695

196دبلومالجواهري21594بابلذكرسجاد عباس محمد544712

197دبلومالجواهري21594بابلذكرجاسم محمد علي476869

198دبلومالجواهري21594بابلذكرواصف خضن عباس544714

 علي مهدي123544
ن 199دبلومالجواهري21594بابلذكرحسير

ن544692 200دبلومالجواهري21594بابلذكرمحمد علي حسير

201دبلومالجواهري21594بابلذكرعباس حمزة جاسم544740

202دبلومالجواهري21594بابلذكرعلي موس جاسم123846

203دبلومالجواهري21594بابلذكرابوالفضل سعد شاكر272802

204دبلومالجواهري21594بابلذكرامير جاسم عناد123481



205إعداديةالجواهري21594بابلذكرسعدي طالب خضير123772

206إعداديةالجواهري21594بابلذكرحيدر حكمت عبيد526794

207إعداديةالجواهري21594بابلذكرماجد عبدالرحمن عبدالحسن278297

208إعداديةالجواهري21594بابلذكراحمد هاتف حسن544675

209إعداديةالجواهري21594بابلذكرعالء قضي احمد402917

210إعداديةالجواهري21594بابلذكرعباس عبدالزهرة مجيد544643

ن نايف123617 211إعداديةالجواهري21594بابلذكرواثق حسير

212إعداديةالجواهري21594بابلذكرميثم جبار محمد123538

213إعداديةالجواهري21594بابلذكرميثم فاروق عبدالرزاق544729

214إعداديةالجواهري21594بابلذكرعلي طالب فالح403300

ي402668
 
215إعداديةالجواهري21594بابلذكرصفاء نعيم رزوق

216إعداديةالجواهري21594بابلذكرحيدر رحيم طاهر402724

217إعداديةالجواهري21594بابلذكركرار امير حسن544607

218إعداديةالجواهري21594بابلذكرجالل جاسم حمزة545243

219إعداديةالجواهري21594بابلذكرعدي عبدالرزاق صاحب278503

1ماجستيرالجواهري21594بابلذكرمصطفن حمزة مظلوم544759

2ماجستيرالجواهري21594بابلذكرحمزة صير غايب123729

3ماجستيرالجواهري21594بابلذكرمصطفن جليل عزيز123613

4ماجستيرالجواهري21594بابلذكراحمد علي جاسم274538

5ماجستيرالجواهري21594بابلذكرايمن محمدعلي عبداللطيف403063

6ماجستيرالجواهري21594بابلذكرغيث صالح هادي278962

7ماجستيرالجواهري21594بابلذكرعلي غانم حميد545260

8دبلوم عاليالجواهري21594بابلذكرحسن هادي عبدالزهرة402500

9بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي احسان عبدعلي123419

10بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراحمد محمد كريم123995

11بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرزيد حليم محمد123394

12بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحيدر حسن دعيم273098

 خالد علي123460
13بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمصطفن

14بكالوريوسالجواهري21594بابلذكركرار محمود عبدالخضن123449

ن ابراهيم شاكر123369 15بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحسير

16بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعبدهللا حسن عبدالكاظم123973

ي273574 17بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحسام كاظم ناجر

ن محمد سمير544547 18بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحسنير

19بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحيدر عامر علوان273223

20بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي عادل صاحب123391

21بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعامر ابراهيم عمران123509

22بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراحمد صالح مهاوي559632

23بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي طالب عباس123385

24بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراحمد حسن مرزة559630

25بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرجواد كظوم حميد124025

26بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرفاضل سليم جير402615

27بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي مازن سهيل278621

28بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي كاظم علي123693

 علي402836
ن 29بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحيدر حسير

30بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراحمد صالح خضير402533

31بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد عالء كامل272831

ن جواد كاظم272768 32بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحسير

33بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمدباقر حليم محمد123405

34بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحسام حسن مرزة559612

 عبدعلي123824
ن 35بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد حسير

36بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد كريم كاظم404049

37بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراحمد حسن دعيم273093



38بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمرتضن احمد جعفر123493

39بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرصالح الدين سعد عبيس402645

40بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحسام حامد شاكر273276

41بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمرتضن سليم حبيب291761

42بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرزياد طارق صالح123679

43بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراحمد هشام مهدي275841

44بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعمار فاضل نتوش123812

45بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي زيد لطيف402746

46بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي خضير عباس403254

47بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراحمد محمد عطية278471

48بكالوريوسالجواهري21594بابلذكركرار صباح كريم278383

49بكالوريوسالجواهري21594بابلذكركرار حسن علي123360

50بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي كامل عبدهللا272911

51بكالوريوسالجواهري21594بابلذكركرار ماجد حميد545276

52بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعباس زهير سالم278995

53بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرامير عبدالكريم عباس282883

54بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرقضي عبداالمير عباس402563

55بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد عزيز مزهر273163

56بكالوريوسالجواهري21594بابلذكروسام عاصم عبدالعزيز123987

57بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراعياد طارق صالح123676

58بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرامير عالء عبدالكاظم123793

59بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرميثم عبدالكريم عباس123459

60بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرليث انور حسن471018

61بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرارشد علي جواد403022

62بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعامر احمد مبدر123433

63بكالوريوسالجواهري21594بابلذكركرار حيدر علي279596

64بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد جاسم عناد124081

65بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرشهاب احمد حسن402440

66بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسامر حكيم عبدالكاظم274241

67بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرزيدون حبيب كاظم123582

68بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراحمد عبدالكاظم هادي123669

69بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرتمار سعد شاكر272920

ي123486
70بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسيف صاحب راضن

71بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرقيس كامل عبدعلي123548

72بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعزام موفق محمود274705

73بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسامح سعدي طالب123785

74بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي مكي عبداالمير278682

75بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد عقيل علي402464

76بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسيف نسيم سلمان123407

77بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرامير طالب نعمة123374

ن عالء عبدهللا544755 78بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحسنير

79بكالوريوسالجواهري21594بابلذكربالل محمد جاسم123573

80بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحسن ازاد فخري123712

81بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسجاد حيدر جاسم123536

82بكالوريوسالجواهري21594بابلذكررضا صادق سلمان274307

ن عالء حاتم123741 83بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحسير

84بكالوريوسالجواهري21594بابلذكررحمن نبيل حمزة556641

85بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرزيد فالح حسن279603

 علي404115
ن 86بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي حسير

87بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد جاسم عبدالرزاق402854

ن معلون545256 88بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراثير عبدالحسير

89بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمهند عبدالكريم صاحب544719



90بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي حمزة كزار545286

ن مجيد123579  حسير
91بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمصطفن

92بكالوريوسالجواهري21594بابلذكركرار حيدر جاسم123832

93بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرزين العابدين حافظ عيدان272787

ن ابراهيم123382 94بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعماد حسير

95بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحسن عطب محيسن123395

96بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي هادي عبيد291789

97بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد حيدر عبداالئمة123721

98بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحيدر هيثم عبدالكريم123530

99بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد جواد عبود272720

100بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرايهاب علي ظاهر123452

ن278963 101بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرزين العابدين علي حسير

102بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعالء ثامر احمد123802

ي عبود123690
 
103بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرايهاب رزوق

104بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراحمد بشير علي278671

105بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمد صالح كاظم403386

106بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعلي قاسم حبيب123364

ن جواد كاظم278943 107بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحسير

ي273740 108بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعالء حسن زاجر

ن جاسم272846 109بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسجاد حسير

110بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحيدر كاظم عبدزيد544699

111بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرعمر خالد عبيد272828

112بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسيف حيدر عبيس123701

ن عيىس مسلم403634 113بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحسير

114بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرمحمود شاكر حميد123438

115بكالوريوسالجواهري21594بابلذكراسامة محمود محمد123731

116بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسجاد فارس جاسم402960

117بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرسجاد عبدالكريم عباس282873

ن123519 118دبلومالجواهري21594بابلذكرسيف علي حسير

ي273750 119دبلومالجواهري21594بابلذكرعلي كاظم ناجر

120دبلومالجواهري21594بابلذكرمرتضن مبدر فرهود279013

121دبلومالجواهري21594بابلذكرعلي محمد عباس544779

122دبلومالجواهري21594بابلذكرمنتظر محمد جاسم123589

123دبلومالجواهري21594بابلذكرمؤمن نبيل داخل123800

124دبلومالجواهري21594بابلذكرفالح حسن سعيد123742

125دبلومالجواهري21594بابلذكرعلي صبحي احمد123401

ن جاسم274527 126دبلومالجواهري21594بابلذكروارث حسير

ن مجيد123823 127دبلومالجواهري21594بابلذكرمرتضن حسير

128دبلومالجواهري21594بابلذكرمحمد حبيب عباس463270

129دبلومالجواهري21594بابلذكرامير عيىس محمد272808

ن علوان264814 130دبلومالجواهري21594بابلذكراالحمد حسير

131دبلومالجواهري21594بابلذكرمصطفن رحيم غازي291767

132دبلومالجواهري21594بابلذكرخلدون حبيب كاظم123583

133دبلومالجواهري21594بابلذكراحمد مازن حميد123683

ن123726 134دبلومالجواهري21594بابلذكرمحمد عبيد حسير

135دبلومالجواهري21594بابلذكرمصطفن باسم حمزة544672

136دبلومالجواهري21594بابلذكرمحمد عباس مرير123590

137دبلومالجواهري21594بابلذكرباقر صادق جعفر544622

ن273591 ن رضا حسير 138دبلومالجواهري21594بابلذكرحسير

139دبلومالجواهري21594بابلذكرعلي نصار عبدالرزاق403547

140دبلومالجواهري21594بابلذكرماهر خضن مظهر544688

ي123663
141دبلومالجواهري21594بابلذكرعلي رعد راضن



142دبلومالجواهري21594بابلذكرمصطفن عباس مكي282978

143دبلومالجواهري21594بابلذكرزيد نوري مرزوك123794

ن273012 144دبلومالجواهري21594بابلذكربشار علي حسير

145دبلومالجواهري21594بابلذكرعقيل محمدجواد عبدالحميد123578

146إعداديةالجواهري21594بابلذكرزين العابدن علي طالب291977

ن404379 147إعداديةالجواهري21594بابلذكرسيف ماجد حسير

ي545270 148إعداديةالجواهري21594بابلذكرهمام كاظم ناجر

149إعداديةالجواهري21594بابلذكرزين العابدين جاسم محمد278893

150إعداديةالجواهري21594بابلذكرامير حمزة واوي404472

ي272857 151إعداديةالجواهري21594بابلذكركاظم محمد صير

ن حاكم273207  حسير
152إعداديةالجواهري21594بابلذكرمصطفن

153إعداديةالجواهري21594بابلذكرمحمد مضن حسن403632

154إعداديةالجواهري21594بابلذكركاظم حمزة كاظم123528

155إعداديةالجواهري21594بابلذكرقاسم كريم كاظم403669

156إعداديةالجواهري21594بابلذكرمرتضن حسن سعيد124065

157إعداديةالجواهري21594بابلذكرمصطفن جاسم محمد124004

158إعداديةالجواهري21594بابلذكراحمد عامر عبدالكريم274967

159إعداديةالجواهري21594بابلذكرمحمد حميد فاضل123471

160إعداديةالجواهري21594بابلذكرمصطفن فاضل كريم544752

161إعداديةالجواهري21594بابلذكرمحمد عبداالمير حسن402543

162إعداديةالجواهري21594بابلذكرعمر حمزة وادي404433

 علي جاسم123440
ن 163إعداديةالجواهري21594بابلذكرحسير

164إعداديةالجواهري21594بابلذكرعبدهللا محمد عمران264894

165إعداديةالجواهري21594بابلذكراحمد فالح حسن123704

ن123748 ن عبدالهادي حسير 166إعداديةالجواهري21594بابلذكرحسير

167إعداديةالجواهري21594بابلذكرزياد جواد فليح123363

168إعداديةالجواهري21594بابلذكرمصطفن حيدر محمد123939

169إعداديةالجواهري21594بابلذكرمحمدالباقر حيدر جاسم123854

ن محمد جلوب246041 170إعداديةالجواهري21594بابلذكرحسير

171إعداديةالجواهري21594بابلذكرمحمد عقيل عودة123624

172إعداديةالجواهري21594بابلذكركرار عبدالصاحب جير123370

ن خزعل123616 173إعداديةالجواهري21594بابلذكررسمد حسير

174إعداديةالجواهري21594بابلذكرزيد حيدر نعمة123631

175إعداديةالجواهري21594بابلذكرمصطفن صالح مهدي404660

176إعداديةالجواهري21594بابلذكرزاهر مبدر محسن282790

177إعداديةالجواهري21594بابلذكرعلي احسان علي244637

178إعداديةالجواهري21594بابلذكرعبدالرحمن خالد مظهر123620

179إعداديةالجواهري21594بابلذكرمصطفن وليد كريم402629

180إعداديةالجواهري21594بابلذكرمصطفن عالء شاكر123746

ن زهير402675  حسير
181إعداديةالجواهري21594بابلذكرمصطفن

182إعداديةالجواهري21594بابلذكرعمار كامل عبدعلي123924

183إعداديةالجواهري21594بابلذكرمنتظر مهدي خليفة278136

184إعداديةالجواهري21594بابلذكراحمد ميثم عدنان544555

 علي123412
ن 185إعداديةالجواهري21594بابلذكرعلي حسير

ن سالم274949 186إعداديةالجواهري21594بابلذكرامير تحسير

187إعداديةالجواهري21594بابلذكرمحمد احمد هاتف404495

188إعداديةالجواهري21594بابلذكرمصطفن محمد هاشم278807

 ميثم علي272717
ن 189إعداديةالجواهري21594بابلذكرحسير

190إعداديةالجواهري21594بابلذكريوسف محمد احنيف123759

191إعداديةالجواهري21594بابلذكرامير عادل شاكر273036

192إعداديةالجواهري21594بابلذكرمصطفن عباس عبد291749

193إعداديةالجواهري21594بابلذكرمحمد سالم حميد274482



194إعداديةالجواهري21594بابلذكريارس سالم حميد274469

195إعداديةالجواهري21594بابلذكرعدنان ليث عدنان279665

196إعداديةالجواهري21594بابلذكرمصطفن عالء عبدالكاظم279027

197إعداديةالجواهري21594بابلذكراحمد نجم عبدالكاظم292006

198إعداديةالجواهري21594بابلذكرمحمد قاسم محمد123598

199إعداديةالجواهري21594بابلذكرالعباس محمود عبدالخضن123751

ن حيدر لطيف274766 200إعداديةالجواهري21594بابلذكرحسير

201إعداديةالجواهري21594بابلذكرامير حسن علي402905

202إعداديةالجواهري21594بابلذكرمحمد سعد عبيس404598

ن273251 203إعداديةالجواهري21594بابلذكرعلي محمد حسير

204إعداديةالجواهري21594بابلذكركرار احمد كاظم123450

205إعداديةالجواهري21594بابلذكرزيد محمد عبدالكاظم123559

206إعداديةالجواهري21594بابلذكراحمد منذر حمودي274221

ن ناجح نعمة545272 207إعداديةالجواهري21594بابلذكرحسير

ن402661  ضياء حسير
208إعداديةالجواهري21594بابلذكرمصطفن

209إعداديةالجواهري21594بابلذكرعلي حمود اسماعيل545268

210إعداديةالجواهري21594بابلذكركرار حيدر عباس279403

211إعداديةالجواهري21594بابلذكرمصطفن صادق جعفر274105

212إعداديةالجواهري21594بابلذكرعلي مكي عبداالمير279045

213إعداديةالجواهري21594بابلذكرسيف صالح حبيب273907

214إعداديةالجواهري21594بابلذكرازل حمزة وادي404394

215إعداديةالجواهري21594بابلذكرزيد عامر علوان282770

ن123765 216إعداديةالجواهري21594بابلذكراحمد عبدالمهدي حسير

217إعداديةالجواهري21594بابلذكرزيد عامر سعيد123491

218إعداديةالجواهري21594بابلذكرعبدهللا كريم مظهر402576

219إعداديةالجواهري21594بابلذكرمحمد صباح عباس273992

ن سعدي123985 220إعداديةالجواهري21594بابلذكرعلي حسير

221إعداديةالجواهري21594بابلذكرمصطفن زاهر حبيب278573

222إعداديةالجواهري21594بابلذكراحسان علي عبدالكاظم278663

223إعداديةالجواهري21594بابلذكرعلي ناجح نعمة545274

224إعداديةالجواهري21594بابلذكرمحمد احمد عبدالواحد282705

225إعداديةالجواهري21594بابلذكرعلي جابر داود545264

ي حمزة544497
226إعداديةالجواهري21594بابلذكركاظم راضن

ن حيدر كاظم279578 227إعداديةالجواهري21594بابلذكرحسير

228إعداديةالجواهري21594بابلذكرصادق عبدالمحسن صادق124018

229إعداديةالجواهري21594بابلذكرمحمد فاخر مطر402994

230إعداديةالجواهري21594بابلذكرعلي جليل عزيز123696

ن124022 231إعداديةالجواهري21594بابلذكراحمد عبدالهادي حسير

ن544746 232إعداديةالجواهري21594بابلذكرباقر عالء عبدالحسير

233إعداديةالجواهري21594بابلذكرذوالفقار مصطفن حسن123426

ن حنتوش403340 234إعداديةالجواهري21594بابلذكرامير حسير

235إعداديةالجواهري21594بابلذكريارس عالء عبدالكاظم402939

236إعداديةالجواهري21594بابلذكرهمام حسن سعيد124042

237إعداديةالجواهري21594بابلذكرمثين حيدر محمد123571

238إعداديةالجواهري21594بابلذكرعلي امير صالح403598

239إعداديةالجواهري21594بابلذكرامير عباس حمزة544735

240إعداديةالجواهري21594بابلذكرحيدر ابراهيم شاكر272937

ف محمد سمير544568 241إعداديةالجواهري21594بابلذكرارسر

242إعداديةالجواهري21594بابلذكرصفاء احمد حسن279497

243إعداديةالجواهري21594بابلذكرمرتضن ابراهيم عبداالمير545250

244إعداديةالجواهري21594بابلذكرمحمد عالء حمزة123418

ن291764  علي حسير
ن 245إعداديةالجواهري21594بابلذكرحسير



246إعداديةالجواهري21594بابلذكراحمد عبدالماجد جبار279493

247إعداديةالجواهري21594بابلذكرمنتظر علي علوان544678

248ماجستيرالجواهري21594بابلذكرمحمد عودة حمد123444

249بكالوريوسالجواهري21594بابلذكربشار سامي كاظم123734

ي279162 250بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحيدر نعمة ناجر

251بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرميسم محمدنور مجيد279654

252بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرفراس كامل عبيد404874

253بكالوريوسالجواهري21594بابلذكرحكيم سعيد رحيم404267

254دبلومالجواهري21594بابلذكراحمد فليح حسن278986

255دبلومالجواهري21594بابلذكرزيد عامر محي274444

256دبلومالجواهري21594بابلذكرسعد علي خضير544646

257دبلومالجواهري21594بابلذكراحسان ثابت عبد123455

ن123365 258دبلومالجواهري21594بابلذكرقائد عبدالخالق حسير

259دبلومالجواهري21594بابلذكرعلي حمود ظاهر502841

260دبلومالجواهري21594بابلذكرمؤيد فيصل عبد124007

261إعداديةالجواهري21594بابلذكرهيثم حمزة مطلك522570

1ماجستيرالجواهري21594بابلأنيىرواء عيدان حسن282860

2ماجستيرالجواهري21594بابلأنيىدعاء عبداالمير عبدالمهدي279174

3ماجستيرالجواهري21594بابلأنيىسحر كامل كاظم402785

ن محمود544912 4بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىامل حسير

5بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىاشواق عبدالكريم يوسف274144

6بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزينب هشام عبدالقادر123950

7بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرفيف حاتم عبيد123603

ن عطية402652 8بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىارساء عبدالحسير

9بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىسحر كريم جاسم278298

10بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىانتصار رسول حسن404206

11بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىنسمة عناد جير402720

12بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىسهاد اسماعيل محمود274388

13بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىسندس عباس دخان273980

14بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىاقبال خليل ابراهيم559638

15بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىسعاد خضن عباس279150

16بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىشيماء طارق جواد123952

17بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزينب ابراهيم فتاح403200

18بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىحوراء عبدالكاظم عبيس282718

19بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىانتصار عبود شناوة123736

ن دحام279130 20بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىختام حسير

21بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىعلياء بهجت عبداليمة274532

ن123818 22بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرشا محمد امير

23بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرساب سامر لفته278998

24بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرجاء حمود عبد544721

اق خميس سلومي274413 25بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىارسر

سهاد علي عبيس544661
26بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيى

27بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىخولة قاسم محمد544097

28بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىلهيب جاسم عبداالمير403400

29بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىروز عادل حميد404763

30بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىسها مبدر فرهود544612

31بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىهدى عزيز حميد545313

ي عبد123758 32بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرباب ناجر

33بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىميادة عدنان محيسن123607

34بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىسحر امانة كاظم273942

حنان علي عبدالرزاق544516
35بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيى

ي جزر123467
36بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىحنان هانن



37بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزهراء حمزة مظلوم274226

ن123498 38بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىاسماء شاكر حسير

زهراء علي حسان544572
39بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيى

حوراء سلمان علي405303
40بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيى

41بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرسل طالب دحدوح545259

42بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرحيمة موس كاصد279327

ي278907
ن
43بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىشيماء عدنان الق

ان544720 44بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىدينا طالب مطير

45بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزينب قاسم علي403623

ن امير عباس402904 46بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىحنير

47بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىامنة محسن عبدالعباس402996

48بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىاسيل نض حمزة545244

فاتن علي كاظم403231
49بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيى

50بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىمواهب محمد جاسم123510

51دبلومالجواهري21594بابلأنيىاخالص حسان عبد291690

52دبلومالجواهري21594بابلأنيىايناس وهاب حبيب278291

53دبلومالجواهري21594بابلأنيىبسمة عباس محمد416251

54دبلومالجواهري21594بابلأنيىاشواق حمزة ديكان405060

55دبلومالجواهري21594بابلأنيىالهام محمد هالل526793

ي404684
56دبلومالجواهري21594بابلأنيىمنال يحير حسانن

57دبلومالجواهري21594بابلأنيىندى جواد ابراهيم403615

بيداء علي عبدالكاظم278670
58دبلومالجواهري21594بابلأنيى

59دبلومالجواهري21594بابلأنيىنهلة محسن حميد404641

سماهر علي حاوي123475
60دبلومالجواهري21594بابلأنيى

61دبلومالجواهري21594بابلأنيىميساء صاحب محسن123627

ن محمد545281 62دبلومالجواهري21594بابلأنيىاالء عبدالحسير

63دبلومالجواهري21594بابلأنيىنور هادي عبدهللا470954

64دبلومالجواهري21594بابلأنيىحال مهدي صالح279584

ي403556 65دبلومالجواهري21594بابلأنيىسالمة محمد ناجر

66دبلومالجواهري21594بابلأنيىحوراء رزاق جير491029

67دبلومالجواهري21594بابلأنيىزينة كاظم حسن279222

68دبلومالجواهري21594بابلأنيىسارة عبدالهادي سلمان404220

69دبلومالجواهري21594بابلأنيىفطيمة كاظم عبداالمير282960

70دبلومالجواهري21594بابلأنيىحنان محمد ابراهيم123587

71دبلومالجواهري21594بابلأنيىهديل عامر خضير123653

ن544725 72دبلومالجواهري21594بابلأنيىهبة صالح حسير

73دبلومالجواهري21594بابلأنيىنبا عبداالمير عبدالرسول403283

74إعداديةالجواهري21594بابلأنيىامل طاهر عبود544731

75إعداديةالجواهري21594بابلأنيىالهام كاظم فحيمان279375

هدى عبدعلي حسون123414
76إعداديةالجواهري21594بابلأنيى

ن404269 77إعداديةالجواهري21594بابلأنيىابتهال ابراهيم شاهير

ي544724 78إعداديةالجواهري21594بابلأنيىحنان عبود منحر

79إعداديةالجواهري21594بابلأنيىسماهر فائز يوسف403426

80إعداديةالجواهري21594بابلأنيىنادية عباس خليل404977

81إعداديةالجواهري21594بابلأنيىنرسين حسن عبدالرسول403169

82إعداديةالجواهري21594بابلأنيىنور محيسن روكان123526

ن545247 83إعداديةالجواهري21594بابلأنيىهبة عبدالحمزة حسير

ي جزر123570
1ماجستيرالجواهري21594بابلأنيىنور هانن

2ماجستيرالجواهري21594بابلأنيىصفا عادل مطلك274368

3ماجستيرالجواهري21594بابلأنيىابرار عبداالمير كاظم274515

4ماجستيرالجواهري21594بابلأنيىسحر عامر سعيد123495

5ماجستيرالجواهري21594بابلأنيىايمان سليمان عبيد123461



ي282918 امال فوزي محير
6ماجستيرالجواهري21594بابلأنيى

7ماجستيرالجواهري21594بابلأنيىهدير باسم كامل347065

8بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىاوراس عباس محمد416736

ن عباس هادي544717 9بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىحنير

10بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىنوار جعفر محمد123908

11بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرندة رزاق حبيب123577

12بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىفاطمة الزهراء جواد كاظم403664

13بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىدعاء ابراهيم نعمة404200

14بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىدعاء محمد جاسم413492

ن471038 15بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىايات حازم حسير

16بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىهبة محمود عبدالخضن123443

17بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرسل طاهر فرهود123828

ي273730 18بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىانغام حسن زاجر

19بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىسمر سعدي طالب123795

20بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرغد علوان غليم529875

21بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىمها سمير نارص528949

ان544494 22بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزينب طالب مطير

ن محيسن544728 23بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىميعاد حسير

ن402603 24بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىسارة حمزة حسير

ن123799 25بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىمروة عبدالكاظم حسير

26بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىهبة قاسم محمد558527

27بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىنرسين هادي عبدالزهرة544668

28بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىطيف محمد جاسم123588

29بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىمريم عامر جواد123682

ن علوان545252 30بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىلم عبدالحسير

31بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىايات كاظم جواد274294

ن عليوي123594 32بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىبراء حسير

ن غانم مزاحم274272 33بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىياسمير

ن حبيب273932 34بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىختام حسير

ي كزار123724 35بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىانتصار ناجر

36بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىفاطمة محمدجواد عبدالحميد123623

37بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىارساء سامي جير274914

38بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىارساء يحير نايف279483

39بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىصفا صالح هندي123480

40بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزينب قاسم برهي123525

41بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزهراء عبدالكاظم عبيس279525

42بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىصفا عبدالهادي سلمان402493

43بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىفرح عماد جاسم282869

44بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىوفاء غازي محي123735

45بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزبيدة طارق صالح123637

46بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىمها مبدر فرهود264768

47بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزينة جاسم حمادي278427

48بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىعال كاظم عبدالزهرة279209

ن545255 49بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرند رافد حنير

ن نهاد كريم278321 50بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىحنير

ن كاظم470602 51بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىفاطمة حسير

ن حسن عبدالهادي403031 52بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىبنير

53بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىمرام كاظم جواد274284

ن123695 54بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزهراء عبيد حسير

بلسم علي حمود291727
55بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيى

56بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزهراء عماد حسن283134

57بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزهراء مازن عبيد273134



58بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزهراء عامر هاشم405263

59بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىارساء عبد مسلم279535

60بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىنورالهدى باسم محمد545882

61بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىصفا خضير عباس279241

62بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىهدى فارس صخيل544614

63بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزينب طه صاحب402513

معالي محمد عليوي291746
64بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيى

65بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىحوراء خالد محسن123630

 عبدعلي123827
ن 66بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىهدى حسير

نور علي ثابت123592
67بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيى

68بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىسارة طالب سعدون278731

69بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىميس خطاب جهاد403655

70بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىبان شهاب حمد123512

71بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزينب عبدالكريم خضير278598

72بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىصفا عامر سعيد123485

73بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزينة عبدالحمزة مسلم404065

74بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىسارة كاظم مزهر123894

75بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىمروة فاضل كاظم279316

76بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىفاطمة حيدر محسن123737

77بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزينب عامر حمزة544524

78بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىمسار عامر عبدالكريم123809

نغم علي الزم279536
79بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيى

80بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىكوثر فالح حسن273004

81بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىسارة كريم عبود272749

82بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىعالء مهدي خليفة124222

83بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىميالد عماد حسن272783

84بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزينب داخل جير279622

85بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىموج برزان قاسم62484

86بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزينب كريم عزيز272982

زهراء علي كزار403586
87بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيى

88بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىفرح فؤاد هادي403467

ن جير404578
89بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىطيبة معي 

90بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزهراء حاتم رشيد403514

ن ردام279570 91بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىشهالء حسير

92بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىسحر محمد عبد274476

93بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرنا محسن علوان472253

94بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىهدى باسم كامل383936

95بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىنور رزاق كعيد123408

ي حمزة273023
 
96بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىعذراء راق

97بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىمروة ظاهر عباس279271

98بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىشهد قاسم محمد123569

99بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىغصون يوسف مجيد292011

زهراء سامي نارص403397
100بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيى

101بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرسل ثامر عباس273708

102بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىمنال رزاق حبيب123580

103بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرجاء جير سالم403607

104بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرشا عدي صادق291734

ن زهير سالم278857 105بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىبنير

106بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىعبير عقيل مطر123599

 علي123499
ن 107بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىلمياء حسير

108بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىفرح احمد طه123388

109بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىحوراء عيدان حسن282985



110بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزينب حميد مهدي123605

111بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرساب جبار موس278705

ي544663 112بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزهراء عبدالحسن ناجر

113بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىايمان عباس محمد123404

114بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرفل باسم سعيد282996

ي273726 115بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىنور حسن زاجر

116بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىسارة حامد جواد123430

117بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىفاطمة ضياء وهاب279332

انتصار مهدي علي124035
118بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيى

119بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىسكينة داخل جير273796

120بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىسحر هاشم مهدي123357

121بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزمن توفيق لطيف278310

ي123489
اس صاحب راضن 122بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىنير

123بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىدر محمد جعفر124251

124بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىشهد احمد حسن402959

125بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىدعاء محمد كاظم272978

ي403538
 
126بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىكوثر فارس رزوق

127بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىوفاء زغير حميد272993

ي273915 128بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىورود كاظم ناجر

129بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىنور كظوم حميد273634

ن جاسم123960 130بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىتحرير حسير

131بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىدعاء عدي صادق291724

132بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىغدير حامد جواد246087

تبارك سعد علي123424
133بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيى

134بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزهراء قاسم عبدهللا123604

135بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىطيبة فاضل عباس282889

136بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرواء فتاح محمد123403

ريم سامي خضير123621
137بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيى

138بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىفاطمه كامل عيدان456624

139بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزينب احسان علي478351

اس احمد جاسم404087 140بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىنير

يف حمزة279141 141بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىاشواق رسر

142بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزينب ضياء وهاب279337

143بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىعلياء سليم خضير278809

ن عويد491032 144بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىنور حسير

145بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىزهراء قاسم محمد123556

رفقة كاظم عبدعلي544701
146بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيى

147بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىطيبة ماجد محسن273104

ن محمد جاسم123601 148بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىحنير

149بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىرؤى باسم كامل238798

150دبلومالجواهري21594بابلأنيىفاطمة عباس كاظم291766

151دبلومالجواهري21594بابلأنيىرسى فالح حسن273001

152دبلومالجواهري21594بابلأنيىطيف جواد كاظم123502

ن402620 153دبلومالجواهري21594بابلأنيىنورة حمزة حسير

 علي ابراهيم123711
ن 154دبلومالجواهري21594بابلأنيىهيلير

155دبلومالجواهري21594بابلأنيىمروة محمد قاسم476997

156دبلومالجواهري21594بابلأنيىنورا حبيب مسلم123992

157دبلومالجواهري21594بابلأنيىمياسة ظاهر شبيب123597

158دبلومالجواهري21594بابلأنيىزينب عباس علي123561

159دبلومالجواهري21594بابلأنيىنوران عيدان حسن279648

160دبلومالجواهري21594بابلأنيىحوراء فالح جاسم123421

161دبلومالجواهري21594بابلأنيىمنال حمزة خلف291710



162دبلومالجواهري21594بابلأنيىهالة اياد احمد274419

163دبلومالجواهري21594بابلأنيىعهود خضير عبدهللا123553

عبير علي عبداالمير402795
164دبلومالجواهري21594بابلأنيى

165دبلومالجواهري21594بابلأنيىدعاء فاضل كريم279590

166دبلومالجواهري21594بابلأنيىزهراء عامر خضير123633

ي463319  رعد عريير
ن 167دبلومالجواهري21594بابلأنيىياسمير

168دبلومالجواهري21594بابلأنيىميادة اسماعيل ابراهيم124010

169دبلومالجواهري21594بابلأنيىمريم عامر خضير123674

170دبلومالجواهري21594بابلأنيىنورة مسلم باقر272814

171دبلومالجواهري21594بابلأنيىارساء حميد مهدي123659

ن عليوي123609 172دبلومالجواهري21594بابلأنيىرسل حسير

173دبلومالجواهري21594بابلأنيىرؤى حمزة كاظم402484

174دبلومالجواهري21594بابلأنيىعلياء ثامر ظاهر402613

هللا منصور402690 175دبلومالجواهري21594بابلأنيىبتول خير

176دبلومالجواهري21594بابلأنيىزهراء عبدالكريم مهدي545285

177دبلومالجواهري21594بابلأنيىسماح اسماعيل عباس291831

178إعداديةالجواهري21594بابلأنيىختام نعمة عبدالواحد282965

179إعداديةالجواهري21594بابلأنيىنورالهدى احمد عباس403367

180إعداديةالجواهري21594بابلأنيىرسى نوفل محمد279612

181إعداديةالجواهري21594بابلأنيىزهراء صباح جبار278095

182إعداديةالجواهري21594بابلأنيىرسل مازن سهيل278607

183إعداديةالجواهري21594بابلأنيىسارة عباس عبدالمهدي274229

184إعداديةالجواهري21594بابلأنيىكوثر يحير عبد273118

185إعداديةالجواهري21594بابلأنيىارساء نسيم عبد245981

186إعداديةالجواهري21594بابلأنيىرواء باسم كامل238812

187إعداديةالجواهري21594بابلأنيىحوراء محمد هادي291674

فاطمة احسان علي123483
188إعداديةالجواهري21594بابلأنيى

ن279199 189إعداديةالجواهري21594بابلأنيىزهراء سعيد حسير

ن حامد جواد123862 190إعداديةالجواهري21594بابلأنيىياسمير

191إعداديةالجواهري21594بابلأنيىندى عبدالكريم محمود273700

192إعداديةالجواهري21594بابلأنيىدنيا محمود شاكر123902

مريم قاسم علي123423
193إعداديةالجواهري21594بابلأنيى

194إعداديةالجواهري21594بابلأنيىهدى حيدر عباس279438

ن272726 195إعداديةالجواهري21594بابلأنيىرجاء خالد تحسير

ي274802 اس علي صير 196إعداديةالجواهري21594بابلأنيىنير

ن123739 197إعداديةالجواهري21594بابلأنيىرانية عبدالرضا حسير

198إعداديةالجواهري21594بابلأنيىطيبة احمد جعفر123745

 علي403187
ن 199إعداديةالجواهري21594بابلأنيىايات حسير

ي نارص416937 حوراء عبدالنير
200إعداديةالجواهري21594بابلأنيى

 مهدي علي124051
ن 201إعداديةالجواهري21594بابلأنيىحنير

202إعداديةالجواهري21594بابلأنيىهدير عبدالمنعم صالح274885

203إعداديةالجواهري21594بابلأنيىرسل قاسم غازي291681

204إعداديةالجواهري21594بابلأنيىشيماء عامر عبد274110

205إعداديةالجواهري21594بابلأنيىفاطمة حكيم رزاق124183

ي544507
ن حفظن 206إعداديةالجواهري21594بابلأنيىشهد حسنير

207إعداديةالجواهري21594بابلأنيىرفل حيدر محمد123535

208إعداديةالجواهري21594بابلأنيىمروى فاروق عبدالغفور123437

209إعداديةالجواهري21594بابلأنيىندى عبدالوهاب عاشور123435

210إعداديةالجواهري21594بابلأنيىفاطمة عامر جواد123931

ين علي كاظم402688 شير
211إعداديةالجواهري21594بابلأنيى

رقية علي طالب273718
212إعداديةالجواهري21594بابلأنيى

213إعداديةالجواهري21594بابلأنيىسلم يحير عبد278123



214إعداديةالجواهري21594بابلأنيىزينب كاظم عبدالزهرة279308

215إعداديةالجواهري21594بابلأنيىمروى سهام سماوي123466

 عبدعلي123635
ن 216إعداديةالجواهري21594بابلأنيىارساء حسير

217إعداديةالجواهري21594بابلأنيىسبا جواد كاظم404288

218إعداديةالجواهري21594بابلأنيىتف  غالب عبدالوهاب404501

219إعداديةالجواهري21594بابلأنيىجنان عباس سوادي404177

220إعداديةالجواهري21594بابلأنيىمنار ياس سوادي123415

ن559580 ن محمد حسير 221إعداديةالجواهري21594بابلأنيىبنير

 علي123550
ن 222إعداديةالجواهري21594بابلأنيىشهد حسير

223إعداديةالجواهري21594بابلأنيىهدى عبدالحميد حميد279605

224إعداديةالجواهري21594بابلأنيىانفال كاظم محمد124195

225إعداديةالجواهري21594بابلأنيىمين صالح نوري264826

ن471827 226إعداديةالجواهري21594بابلأنيىميس حازم حسير

227إعداديةالجواهري21594بابلأنيىزهراء محمد عبدالكريم123521

ي292017 228إعداديةالجواهري21594بابلأنيىزهراء حسن زاجر

229بكالوريوسالجواهري21594بابلأنيىبراق محمد صادق403041

ن246033 230دبلومالجواهري21594بابلأنيىكواكب عببد عبدالحسير

231دبلومالجواهري21594بابلأنيىخديجة حسن دعيم274439

232دبلومالجواهري21594بابلأنيىاشواق محمد جير273189

233دبلومالجواهري21594بابلأنيىاسيل رزاق حبيب123575

234دبلومالجواهري21594بابلأنيىايام ثابت عبد123555

235دبلومالجواهري21594بابلأنيىنبا ابراهيم حسن278450

236دبلومالجواهري21594بابلأنيىضمياء سلمان عبدالحسن273565

237دبلومالجواهري21594بابلأنيىرقية عون شهيد123596

238دبلومالجواهري21594بابلأنيىحذام جواد هاشم123718

239دبلومالجواهري21594بابلأنيىميادة كريم نوري278940

240إعداديةالجواهري21594بابلأنيىشيماء محمود محسن123917

241إعداديةالجواهري21594بابلأنيىكوثر فاضل هاشم123494

 علي هادي544649
ن 242إعداديةالجواهري21594بابلأنيىياسمير

243إعداديةالجواهري21594بابلأنيىازهار محمد سعيدحسن123366

244إعداديةالجواهري21594بابلأنيىامل بدري ساير278971

245إعداديةالجواهري21594بابلأنيىزينا عبدالرزاق عبد123400

ات21595بابلذكررحيم حايف كاظم149576 ن 1دكتوراهثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرايهاب عبدالرزاق جواد513773 ن 2دكتوراهثانويه الحله للمتمير

ن طلب نهاية541364 ات21595بابلذكرحسير ن 3دكتوراهثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي حاتم رحمن458366 ن 4دكتوراهثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد فوزي حمزة150138 ن 5دكتوراهثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعباس غانم حمزة458401 ن 6ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعباس سلمان محمدعلي514277 ن 7ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد تركي جياد458628 ن 8ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحيدر مسلم حمزة152444 ن 9ماجستيرثانويه الحله للمتمير

يف459044 ات21595بابلذكررضوان ضياء رسر ن 10ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرليث مكصد حمزة153775 ن 11ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعقيل شاكر عبدالمحسن152382 ن 12ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعمار يحير كاظم529361 ن 13ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرسالم علي كحيط541292 ن 14ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد جعفر صادق458053 ن 15ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ن458858 ات21595بابلذكراحمد مهدي حسير ن 16ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراسامة عباس محمود150569 ن 17ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمرتضن عطيوة عبد529488 ن 18ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد مؤيد جواد152622 ن 19ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد كاظم مزعل459002 ن 20ماجستيرثانويه الحله للمتمير



ات21595بابلذكرمروان احمد رشيد459976 ن 21دبلوم عاليثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرصفاء انور صبحي150893 ن 22بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعادل عبدمسلم جاسم470680 ن 23بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرموفق عباس زيدان458664 ن 24بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمود شاكر عبدالمحسن153429 ن 25بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرطالب جاسم كضيب459194 ن 26بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي عبيد خضير458973
ات21595بابلذكرهانن ن 27بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعقيل حامد عبيس458105 ن 28بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعايد طالب حسون529783 ن 29بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعصام هادي مهدي513854 ن 30بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن نهر عويد529315 ات21595بابلذكرحسير ن 31بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي خضير عباس514352 ن 32بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد ياس دحام150133 ن 33بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد اسماعيل ابراهيم149785 ن 34بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن محمد515603 ات21595بابلذكرعلي حسير ن 35بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرزيد صالح الدين ابراهيم514541 ن 36بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكروديع عباس عمران529463 ن 37بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن شهاب حمد152556 ات21595بابلذكرحسنير ن 38بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحيدر صادق صالح513511 ن 39بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعباس كاظم مشجل458463 ن 40بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرقاسم حميد موس458787 ن 41بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن جميل عبادي150494 ات21595بابلذكرحسير ن 42بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعبدالعظيم جاسم نفاوة514362 ن 43بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

اس محمد عطية149746 ات21595بابلذكرنير ن 44بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن شاهي عبود513706 ات21595بابلذكرحسير ن 45بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرليث مسلم حمزة151973 ن 46بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن458886 ات21595بابلذكرباسم عبدالحمزة حسير ن 47بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن خضير529308 ات21595بابلذكرامجد ياسير ن 48بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكررسول طه ظاهر150572 ن 49بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

 علي ذباح458459
ن ات21595بابلذكرحسير ن 50بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمهند شالل مزهر529365 ن 51بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحيدر عبدالكاظم نجم149985 ن 52بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعباس جليل جادر151608 ن 53بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن شنوك458947 ات21595بابلذكرعلي حسير ن 54بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرسيف حامد عبيد526807 ن 55بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرفرعون عبيس بوران513828 ن 56بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن جاسم458532 ات21595بابلذكرسالم حسير ن 57بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرزيد باقر خليل152570 ن 58بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد قاسم عبيد514530 ن 59بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرثائر عبدالحمزة محمد529725 ن 60بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرسجاد محسن كريدي150315 ن 61بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكروليد خالد جاسم152515 ن 62بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرنشات عمران عبداالمير152014 ن 63بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعالء عبدالرزاق مجيد459100 ن 64بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي كاظم عمران458457 ن 65بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكررائد هادي جعفر150974 ن 66بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد نوري سعيد514444 ن 67بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن اسماعيل ابراهيم151767 ات21595بابلذكرحسير ن 68بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعالء وهاب عبداالمير514448 ن 69بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي513861
ات21595بابلذكرمحمود حمزة هانن ن 70بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعباس علي علوان152532 ن 71بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي152685 ات21595بابلذكرقضي حاتم ناجر ن 72بكالوريوسثانويه الحله للمتمير



ات21595بابلذكرحيدر غضيب جاسم529413 ن 73بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن513589 ات21595بابلذكرمهدي علي حسير ن 74بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرسعد عبدالواحد حمزة459673 ن 75بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن عيدان151882 ات21595بابلذكرانور محمدامير ن 76بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحيدر سعد فاضل150573 ن 77بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد عباس جاسم151477 ن 78بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد كاظم عبد541679 ن 79بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد نعمة جاسم275001 ن 80بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرايهاب جواد كاظم499756 ن 81بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكررائد نجم عبيد513543 ن 82بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعمر سعد لفته513643 ن 83بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد صباح ابراهيم151638 ن 84بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرنورس هادي لفته529749 ن 85بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن حمزة513568 ات21595بابلذكرعقيل حسير ن 86بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكررسمد حميد شياع152739 ن 87بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرلؤي سعد عبدالرزاق152540 ن 88بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن153924 ات21595بابلذكرمحمد حميد حسير ن 89بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير محمود مال هللا529354 ن 90بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن ثامر كاظم459145 ات21595بابلذكرحسير ن 91بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد حامد عسكر515637 ن 92بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد كريم عبيد529703 ن 93بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعباس خضير عباس150295 ن 94بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرفاروق يحير علوان151778 ن 95بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن458337 ات21595بابلذكرمسلم علي حسير ن 96بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن ديكان529420 ات21595بابلذكرمحمد حسير ن 97بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمروان عباس خضير459843 ن 98بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد عاد رستيب458580 ن 99بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير كاظم عباس513928 ن 100بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي قاسم عبيد541370 ن 101بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكروسام هادي جير152486 ن 102بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحيدر بدر حنتوش529718 ن 103بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد رضا عبد151856 ن 104بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد كريم حسن513802 ن 105بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعامر حاتم خضير152920 ن 106بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن محمد عبدالرضا458516 ات21595بابلذكرحسنير ن 107بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمصطفن محمود عبداالئمة459768 ن 108بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكربهاء اسماعيل خليل459796 ن 109بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد قاسم سلمان513674 ن 110بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرفائز حسن محي244981 ن 111بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعقيل عباس كرماش459067 ن 112بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي قاسم سلمان514346 ن 113بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي مالك دخن541371 ن 114بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد فاضل محمد151861 ن 115بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرطيف لؤي مجيد458607 ن 116بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي سليم هادي529600 ن 117بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير شاكر سعيد458589 ن 118بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرثائر اسدخان جير458610 ن 119بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن جليل جادر151250 ات21595بابلذكرحسير ن 120بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعالء ثامر صاحب513873 ن 121بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرخلدون صالح مهدي515242 ن 122بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد فوزي جاسم151281 ن 123بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحسن فالح كاظم541322 ن 124بكالوريوسثانويه الحله للمتمير



ات21595بابلذكرعلي عزيز عباس458663 ن 125بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرذوالفقار رشيد كاظم149731 ن 126بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد عادل محمد459953 ن 127بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرساجد كاظم جليل561718 ن 128بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرقاسم محمد عبدالعباس458359 ن 129بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمنتظر محمد مهدي458684 ن 130بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكربهاء حيدر حاتم150385 ن 131بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعزالدين عبدالكريم مزهر152433 ن 132بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي محمد جاسم244717 ن 133بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد كمال عبداالئمة459269 ن 134بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرماجد كاظم مشجل151748 ن 135بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي جواد كاظم458011 ن 136بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرالحارث عماد محمد151634 ن 137بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي كاظم536846
ات21595بابلذكرليث هانن ن 138بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

 حسن علي515514
ات21595بابلذكرمصطفن ن 139بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن محمد سالم458193 ات21595بابلذكرحسير ن 140بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن منصور حمزة545796 ات21595بابلذكرحسير ن 141بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد نجم ابراهيم458016 ن 142بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمصطفن حبيب ظاهر458420 ن 143بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرماهر حسن محي150854 ن 144بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراكرم قاسم عبيد529418 ن 145بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرفالح صالح كاظم152038 ن 146بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرخضير ايراهيم فزع458063 ن 147بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرسيف محمد كامل458933 ن 148بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي151822 ات21595بابلذكرعلي مهند صير ن 149بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكركرار عبداالمير جاسم152938 ن 150بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراسامة عبدالواحد علي152437 ن 151بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي مهدي حبيب152581 ن 152بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحيدر سلمان ورد513961 ن 153بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد عباس كرماش152612 ن 154بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

غام نصار خليل458732 ات21595بابلذكررصن ن 155بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرسيف علي نارص459256 ن 156بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي حامد هبان514389 ن 157بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكركرار نصار خليل459509 ن 158بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكروائل حامد جدوع541363 ن 159بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير احمد عبدالعزيز458640 ن 160بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن احمد529768 ن حسير ات21595بابلذكرحسنير ن 161بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي ابراهيم فليح150872 ن 162بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي عبدالرزاق479881 ات21595بابلذكرمحمد وهير ن 163بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرماجد خضير عبيس458650 ن 164دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرفراس عباس كاظم459984 ن 165دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد وهيب جاسم151303 ن 166دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحسن جاسم عباس458250 ن 167دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرثائر عبيد اسود459475 ن 168دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرناظم خضير مرزة529321 ن 169دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرطالب حمزة هادي458497 ن 170دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرصالح هادي ساهي458957 ن 171دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرصائب حسن كاظم529363 ن 172دبلومثانويه الحله للمتمير

 علي151572
ن ات21595بابلذكرعدي حسير ن 173دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرفاضل غازي نهاية150544 ن 174دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد عدنان صاحب151368 ن 175دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحسان علي محمد459165 ن 176دبلومثانويه الحله للمتمير



ات21595بابلذكرمحمد محسن جاسم150096 ن 177دبلومثانويه الحله للمتمير

ي ابراهيم152952
ات21595بابلذكرحيدر راضن ن 178دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرقاسم حمزة هادي152583 ن 179دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد عبدالرزاق محمود459034 ن 180دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحيدر شاكر عبدالمحسن458026 ن 181دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد جواد كاظم151675 ن 182دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي فوزي حمزة152667 ن 183دبلومثانويه الحله للمتمير

ن هاشم529459 ات21595بابلذكركرار حسير ن 184دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرباقر درويش محمد529398 ن 185دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكربركان جبير جالب152469 ن 186دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعمار سالم عسكري515702 ن 187دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير ابراهيم حسن458843 ن 188دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي سلمان اسماعيل244953 ن 189دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمشتاق محمد صالح مجيد544654 ن 190دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير فيصل هالل545793 ن 191دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحسن درويش محمد458906 ن 192دبلومثانويه الحله للمتمير

ي152611 ات21595بابلذكرحارث عبدهللا راجر ن 193دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحيدر كاظم عبيد458384 ن 194دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي جبار صاحب151798 ن 195دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمروان يارس ذياب150779 ن 196دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمشتاق عباس سامي526836 ن 197دبلومثانويه الحله للمتمير

ن150381 ات21595بابلذكررسول عليوي حسير ن 198دبلومثانويه الحله للمتمير

 عبداالمير محمد529556
ات21595بابلذكرمصطفن ن 199دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحيدر عبدالكاظم محسن514200 ن 200دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكررسول عايد عطية459129 ن 201دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحيدر لؤي كاظم529408 ن 202دبلومثانويه الحله للمتمير

ن فاخر محمد458467 ات21595بابلذكرامير ن 203دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحيدر عبيس سلمان459096 ن 204دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمهند حاتم جير151374 ن 205دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد عزيز كريم458380 ن 206إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكربشير غانم عبدالكاظم414462 ن 207إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن جاسم458356 ات21595بابلذكرعلي حسير ن 208إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكروالء عامر احمد458696 ن 209إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكررأفت مجيد علي460016 ن 210إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرقاسم محمود ويس514044 ن 211إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرفارس وهاب عبداالمير529385 ن 212إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعصام حمد حمزة514335 ن 213إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرريس ثامر خليل151843 ن 214إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكريسار عمار شهيد458436 ن 215إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكروسام عبدالرضا كعيم458329 ن 216إعداديةثانويه الحله للمتمير

 اسماعيل عبدعلي152529
ن ات21595بابلذكرحسير ن 217إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد مطر عمران470807 ن 218إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعمار هاشم محسن152808 ن 219إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرباسم محمد عبد529518 ن 220إعداديةثانويه الحله للمتمير

 علي458091
ن ات21595بابلذكرصمود تحسير ن 221إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكربهاء كريم جودي458115 ن 222إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي محمد كاظم458320 ن 223إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمصطفن حبيب عبيد528953 ن 1ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير ابراهيم فليح150360 ن 2ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير طالب خليف459108 ن 3ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكربالل محمدعلي عيىس152779 ن 4ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرفرقد عبدهللا محمد152597 ن 5ماجستيرثانويه الحله للمتمير



ات21595بابلذكرعلي عدنان ابوالليل152575 ن 6بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن529305 ات21595بابلذكرعلي صاحب عبدالحسير ن 7بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرماجد اسماعيل بريسم513524 ن 8بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرالحسن عبدالرزاق عبود149830 ن 9بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي عبدالرزاق470704 ات21595بابلذكرعلي وهير ن 10بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرسيف حسن محي151750 ن 11بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرغيث صالح مهدي152554 ن 12بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن علوان150211 ات21595بابلذكركرار حسير ن 13بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمروان حازم فاهم150483 ن 14بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحمزة محمد كسار150612 ن 15بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرناهض ضاوي طارش150329 ن 16بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرزين العابدين حمزة عبدالكريم149677 ن 17بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن151425 ات21595بابلذكرحيدر طالب حسير ن 18بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحيدر عباس هادي458505 ن 19بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرصادق كريم نصيف515288 ن 20بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

اس عبدالرزاق محمد151345 ات21595بابلذكرنير ن 21بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

 رزاق علي149960
ات21595بابلذكرمصطفن ن 22بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

وان عدنان علي153971 ات21595بابلذكرسير ن 23بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرسجاد حمزة عبد152520 ن 24بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي حمزة عبيد152516 ن 25بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير كاظم نعمة529712 ن 26بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكريارس عدنان عوده153145 ن 27بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي جبار مهدي458208 ن 28بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد علي حمزة151732 ن 29بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعقيل عايد كاظم529388 ن 30بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي غضبان محمد152671 ن 31بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن حمزة458557 ات21595بابلذكرعلي حسير ن 32بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن ماجد نايف152632 ات21595بابلذكرامير ن 33بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي ستار نوري153312 ن 34بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن529583 ات21595بابلذكرحيدر حازم ياسير ن 35بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكركرار محمد مسلم458568 ن 36بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

غام حسن عبداالمير152399 ات21595بابلذكررصن ن 37بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمرتضن محمود عباس150962 ن 38بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد علي صليب149508 ن 39بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي151741 غام حمزة ناجر ات21595بابلذكررصن ن 40بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرخالد مناف طالب150217 ن 41بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن حمزة عبدالكريم149878 ات21595بابلذكرحسير ن 42بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن458817 ات21595بابلذكرارسالن عليوي حسير ن 43بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي529406 ن منحر ات21595بابلذكرعبدالخالق حسير ن 44بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرزيد عبدالكريم علي513762 ن 45بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد صباح هاشم459016 ن 46بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي محمد عطية152791 ن 47بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

غام عماد طالب150434 ات21595بابلذكررصن ن 48بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن جادر152492 ات21595بابلذكرراشد حسير ن 49بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي عاد محسن151484 ن 50بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير محمد جاسم515342 ن 51بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد جابر حبيب529409 ن 52بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكربرتو عبدالرزاق برتو458031 ن 53بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمهند كريم محمد529295 ن 54بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكريارس نجاح حسن529429 ن 55بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرسجاد مهدي شهيد152706 ن 56بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمشتاق طالب حمزة149759 ن 57بكالوريوسثانويه الحله للمتمير



ات21595بابلذكرمرتضن حبيب عبيد152562 ن 58بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحمزة انقاذ عبداالمير150156 ن 59بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد حيدر جاسم152466 ن 60بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرتمار ميثم صاحب514383 ن 61بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي ميثم صاحب514378 ن 62بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعباس فاضل عبدالعباس149681 ن 63بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي529500 ات21595بابلذكرذوالفقار عماد عبدالنير ن 64بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحميد احمد عبد151006 ن 65بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد قتيبة كريم149722 ن 66بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي كاظم بندر152637 ن 67بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير مثين طالب529353 ن 68بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد عبدالكريم طه459029 ن 69بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن طاهر458102 ات21595بابلذكرعلي حسير ن 70بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي عباس مزعل152797 ن 71بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراركان عامر عبدالرزاق458862 ن 72بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرازهر جواد كاظم151868 ن 73بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي طالب حطحوط149929 ن 74بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن عبد529431 ن حسير ات21595بابلذكرمحمدامير ن 75بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكركرار حمزة حسن152467 ن 76بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد سامي خضير151654 ن 77بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد مثين طالب529371 ن 78بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد ثامر علوان557238 ن 79بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرزيدان خليف عمران150148 ن 80بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن انقاذ عبداالمير150398 ات21595بابلذكرحسير ن 81بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

 علي خضير153622
ن ات21595بابلذكرحسير ن 82بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي150792 ات21595بابلذكرنقاء عمران ناجر ن 83بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعيىس عبدالعظيم جاسم151814 ن 84بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي رزاق علي149969 ن 85بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرطه طلب نهاية151999 ن 86بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمعمر علي كاظم513666 ن 87بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمصطفن مخلد موفق152600 ن 88بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي عبدالرزاق470691 ات21595بابلذكرعبدالرزاق وهير ن 89بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن شاهي459818 ات21595بابلذكرعلي حسير ن 90بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراسامة احمد ساهي152098 ن 91بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكربسام ماهر محمد150409 ن 92بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامجد نبيل عبدعمران514393 ن 93بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرغيث علي كاظم513653 ن 94بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد مكي عمران150975 ن 95بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمصعب محمود حمزة152023 ن 96بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرايهاب لطيف محسن514584 ن 97بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرليث ثامر علوان557234 ن 98بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرهيثم عبداالمير محمد541247 ن 99بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير عباس علي149625 ن 100بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد عبدالرحمن عباس152162 ن 101بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد عباس مزعل152482 ن 102بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن جواد كاظم153276 ات21595بابلذكرحسير ن 103بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرسيف علي سلمان458447 ن 104بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرذوالفقار حمود عبدالمجيد152657 ن 105بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرماجد حميد كاظم458997 ن 106بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد جبار مهدي458228 ن 107بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

 علي كاظم514413
ن ات21595بابلذكرحسير ن 108بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد محمد كسار149749 ن 109بكالوريوسثانويه الحله للمتمير



ات21595بابلذكراوس سلمان محمدعلي514168 ن 110بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي صباح هاشم459010 ن 111بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد منتض خالد152806 ن 112بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرثروت علي محمد529469 ن 113بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

 علي458004
ن ات21595بابلذكرعلي حسير ن 114بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعبدهللا وهاب عبداالمير151071 ن 115بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

 محسن علي153366
ات21595بابلذكرمصطفن ن 116بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

 علي حمد149883
ن ات21595بابلذكرحسير ن 117بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد ماجد نايف152643 ن 118بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد علي حمدهللا459053 ن 119بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراثير عدنان نجيب149912 ن 120بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

 علي151586
ن ات21595بابلذكراحمد حسير ن 121بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد ستار عبداالمير541368 ن 122بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير محمد عبيد529440 ن 123بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرفين رائد عادل152620 ن 124بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعباس عبدالكريم كامل152650 ن 125بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرخضير عباس جمعة151977 ن 126بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

 علي عمران152950
ن ات21595بابلذكرحسير ن 127بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن عاد محسن513596 ات21595بابلذكرحسير ن 128بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكركريم حاتم جير514454 ن 129بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحسن شفيق رضا529481 ن 130بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحسن شنشول صكب513713 ن 131بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي سلمان كاظم151570 ن 132بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

 علي كحيط541366
ن ات21595بابلذكرحسير ن 133بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكربيجاد رحيم كاظم541369 ن 134بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن عبيد529369 ات21595بابلذكرعلي حسير ن 135بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرفارس فاهم مجيد458484 ن 136بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكركرار حيدر كاظم459182 ن 137بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرزيد خضير فخري151329 ن 138بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن صالح مهدي458584 ات21595بابلذكريقير ن 139بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن150805 ات21595بابلذكرعبدالرسول صادق حسير ن 140بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمود حامد جاسم152593 ن 141بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحيدر علي صليب153069 ن 142بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكركرار ثامر سعيد458538 ن 143بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرسيف عمران عبداالمير151802 ن 144بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي نجم عبدهللا149777 ن 145بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكركرار حيدر عبيد153170 ن 146بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكريارس محمد كاظم150892 ن 147بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن جاسم555391 ات21595بابلذكرعلي حسير ن 148بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرايمن كاظم خلف458347 ن 149بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

 علي نعمة153562
ن ات21595بابلذكرحسير ن 150بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكربهاء اركان محمد152407 ن 151دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرقيض ابراهيم صبيح149894 ن 152دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمصطفن حازم عبد458857 ن 153دبلومثانويه الحله للمتمير

ن عبيد458547 ات21595بابلذكرسجاد حسير ن 154دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرنورس عايد عطية529675 ن 155دبلومثانويه الحله للمتمير

 علي علوان149796
ن ات21595بابلذكرحسير ن 156دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرداود سلمان حمزة152630 ن 157دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعباس كاظم جاسم152413 ن 158دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكربهاءالدين موس كاظم405848 ن 159دبلومثانويه الحله للمتمير

ي151936
ات21595بابلذكراحمد ناطق عبدالهانن ن 160دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد صاحب هاتف151926 ن 161دبلومثانويه الحله للمتمير



ي150599 ات21595بابلذكرسيف مهند صير ن 162دبلومثانويه الحله للمتمير

غام جبار كدر153735 ات21595بابلذكررصن ن 163دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكربشار عباس محمود150420 ن 164دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكروالء عالء حسن150491 ن 165دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحيدر وليد توفيق150202 ن 166دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكروسام فاضل عبدالكاظم150534 ن 167دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرزيد محمد علوان126015 ن 168دبلومثانويه الحله للمتمير

 علي صليب149598
ن ات21595بابلذكرحسير ن 169دبلومثانويه الحله للمتمير

 علي محسن151829
ن ات21595بابلذكرحسير ن 170دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرفراس غازي كاظم151948 ن 171دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعالء غانم ريحان541360 ن 172دبلومثانويه الحله للمتمير

ن514427  علي عبدالحسير
ن ات21595بابلذكرحسير ن 173دبلومثانويه الحله للمتمير

ي458110 ات21595بابلذكرعباس سعد عريير ن 174دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد كاتب عبدعون152616 ن 175دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي عبدالعباس عبيد152598 ن 176دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد خضير هادي149872 ن 177دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراكرم عبيس عبيد529434 ن 178دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد حيدر جاسم152817 ن 179دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرطارق ابراهيم فزع458076 ن 180دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحسن عباس عبيد151399 ن 181دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي خضير عباس152537 ن 182دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكررياض حمزة حنون513899 ن 183دبلومثانويه الحله للمتمير

 علي150465
ن ات21595بابلذكراحمد عبدالحسير ن 184دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعباس علي عمران150637 ن 185دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكريارس علي حمدهللا458287 ن 186دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعمار ميثم جهاد151761 ن 187دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد سليم دخيل529426 ن 188دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكربهاء عبدالجبار هادي152673 ن 189دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرهاشم حبيب محمد150179 ن 190دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكروظبان قاسم كامل151835 ن 191دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرصفاء لطيف محسن514569 ن 192دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعمار سهيل كاظم151217 ن 193دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعالء كاظم جاسم152835 ن 194دبلومثانويه الحله للمتمير

غام صادق صالح151951 ات21595بابلذكررصن ن 195دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي جبار كاظم153215 ن 196دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد علي كحيط541367 ن 197دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمنتظر عبد علي سلمان152660 ن 198دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكردعاء اركان محمد150433 ن 199دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرضياء صالح عبود151437 ن 200دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي طالب عبداالمير513836 ن 201دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد عبدالعباس عبيد152585 ن 202دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي ضياء علي152168 ن 203دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي جبار كدر150504 ن 204إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمسلم محمد مسلم458561 ن 205إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي سالم احمد151314 ن 206إعداديةثانويه الحله للمتمير

 حيدر علي515215
ن ات21595بابلذكرحسير ن 207إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد محمد عبدالجبار152560 ن 208إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرسجاد سعد صالح150303 ن 209إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن459060 ات21595بابلذكرحسن حيدر عبدالحسير ن 210إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير رحيم ورد529695 ن 211إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمهيمن عادل كامل529466 ن 212إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد حيدر جاسم515461 ن 213إعداديةثانويه الحله للمتمير



ات21595بابلذكرمرتضن عبدالكريم طه459713 ن 214إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرسجاد سلمان نارص458683 ن 215إعداديةثانويه الحله للمتمير

 ابراهيم عبدالعالي514555
ات21595بابلذكرمصطفن ن 216إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكررضا حيدر علي150170 ن 217إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي عقيل كاظم459272 ن 218إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحسن محمد كاظم458535 ن 219إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن152691 ات21595بابلذكرنوفل علوان حسير ن 220إعداديةثانويه الحله للمتمير

ي459085 ات21595بابلذكريوسف قاسم ناجر ن 221إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعبدهللا رافد حمزة151959 ن 222إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد عادل عبد مسلم472276 ن 223إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن152118 ات21595بابلذكرعلي كريم حسير ن 224إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحسن حيدر محمد459655 ن 225إعداديةثانويه الحله للمتمير

ي152978
ات21595بابلذكركرار حيدر راضن ن 226إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد حسن عبيد152039 ن 227إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير محمد جابر458477 ن 228إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمصطفن حيدر جابر459077 ن 229إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرسحر صفاء جاسم151683 ن 230إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي نور هادي151313 ن 231إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرريام حسن عبيد152047 ن 232إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرسجاد عباس كاظم150579 ن 233إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي محمد عبدالجبار152548 ن 234إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعباس سعد محسن149791 ن 235إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمصطفن محمود عباس529561 ن 236إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمصطفن كريم عيىس541380 ن 237إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكريوسف محمد عبدالجبار152541 ن 238إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد المنتظر خليل كريم150445 ن 239إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرباقر حيدر عبدعلي151682 ن 240إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمصطفن سعد شاكر529461 ن 241إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي سعد صالح458757 ن 242إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن كريم كركان515188 ات21595بابلذكرحسير ن 243إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد حيدر عبدالكاظم151516 ن 244إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرذوالفقار مؤيد مهدي150230 ن 245إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعباس ميثم صاحب151176 ن 246إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد هيثم غازي513635 ن 247إعداديةثانويه الحله للمتمير

ي459091 ات21595بابلذكرمحمد عمران ناجر ن 248إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعبدهللا كاتب عبدعون154152 ن 249إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن عبيد150471 ات21595بابلذكرسجاد حسير ن 250إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكركرار حيدر شاكر458889 ن 251إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير مازن عبدالكاظم151896 ن 252إعداديةثانويه الحله للمتمير

غام حيدر عبيد150304 ات21595بابلذكررصن ن 253إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد كريم عوده458851 ن 254إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرشاكر محمود شاكر459962 ن 255إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن عالء جميل513582 ات21595بابلذكرحسير ن 256إعداديةثانويه الحله للمتمير

 عالء عبدالعالي151011
ات21595بابلذكرمرتضن ن 257إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي صادق طه541365 ن 258إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير علي حمد149925 ن 259إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي مظفر عبداالمير151596 ن 260إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير احمد عزيز151026 ن 261إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحسن حيدر فرهود458211 ن 262إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرقاسم كريم حسن151061 ن 263إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد كاظم جاسم150157 ن 264إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحيدر عبدالرحيم موس529512 ن 265إعداديةثانويه الحله للمتمير



غام علي عبيد458116
ات21595بابلذكررصن ن 266إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن153249 ات21595بابلذكرسجاد عالء حسير ن 267إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراياد عماد محمد152461 ن 268إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن احمد نايف151602 ات21595بابلذكرحسنير ن 269إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرسجاد سامي خضير513888 ن 270إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن عبيد151892 ات21595بابلذكرزين العابدين حسير ن 271إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي سعد هادي154122 ن 272إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمصطفن احمد هادي152783 ن 273إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد جمال عبداالمير529648 ن 274إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرالحسن علي روضان541347 ن 275إعداديةثانويه الحله للمتمير

ي515436 ات21595بابلذكريونس حمزة ناجر ن 276إعداديةثانويه الحله للمتمير

ي مغير458652
ات21595بابلذكرمحمد راضن ن 277إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمهند محمد عطية152647 ن 278إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي محمد صادق161509 ن 279إعداديةثانويه الحله للمتمير

ي458799
 علي حفظن

ن ات21595بابلذكرحسير ن 280إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد محمد كزار150476 ن 281إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرامير بهاء موس151381 ن 282إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن عبدالسادة513604 ات21595بابلذكرهادي حسير ن 283إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمهندعلي خالد محسن152033 ن 284إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد نزار محمد150402 ن 285إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد علي كاظم458474 ن 286إعداديةثانويه الحله للمتمير

غام علي محسن153128
ات21595بابلذكررصن ن 287إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي محمود عبداالئمة458203 ن 288إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن حيدر عبدالكاظم151847 ات21595بابلذكرحسير ن 289إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرسجاد حيدر عبيد151689 ن 290إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرالمختار حيدر روضان458571 ن 291إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد رياض مراد515548 ن 292إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي عادل عبدمسلم470682 ن 293إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي محمد جواد151089 ن 294إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحيدر رياض حمد458522 ن 295إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن جادر152451 ات21595بابلذكرعلي حسير ن 296إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرايمن عباس عبداالمير459737 ن 297إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرزيد رحيم ورد515271 ن 298إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد جواد كاظم150803 ن 299إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي نزار محمد150043 ن 300إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن عبيد151272  حسير
ات21595بابلذكرمصطفن ن 301إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكركرار حيدر عبدعلي529781 ن 302إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمدالباقر سجاد محسن150723 ن 303إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد صباح كامل459951 ن 304إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكريارس عبدالكريم محمود515263 ن 305إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعامر ثامر سعيد459684 ن 306إعداديةثانويه الحله للمتمير

 علي محمد459225
ن ات21595بابلذكرحسنير ن 307إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكركرار باسم محمد152546 ن 308إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن سليم حمد458086 ات21595بابلذكرحسير ن 309إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمصطفن ابراهيم رديف152878 ن 310إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكركرار حيدر علي458068 ن 311إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكريارس محمد علوان416816 ن 312إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمؤمل محمد عبيد541378 ن 313إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد قاسم هادي153493 ن 314إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمصطفن غسان غفار152510 ن 315إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد ضياء علي150557 ن 316بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحيدر كاظم جاسم152511 ن 317بكالوريوسثانويه الحله للمتمير



ن152494 ات21595بابلذكرنبيل طالب حسير ن 318بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن529327 ات21595بابلذكرضياء صاحب عبدالحسير ن 319بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي كاظم150339
ات21595بابلذكرسالم هانن ن 320بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد فرحان حمزة152147 ن 321بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرفراس كمال عبداالئمة514879 ن 322بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد هاشم مهدي150940 ن 323بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكراحمد جابر محمد149995 ن 324بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرفراس فرحان عفر514248 ن 325بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي متعب وهيب149665 ن 326دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرحيدر عطية حسن154084 ن 327دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرفالح حسن حمزة150276 ن 328دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمثين حامد عبيد529446 ن 329دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرخليل كريم صالح152525 ن 330دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعبدالرضا رؤوف كاظم151699 ن 331دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرصالح هادي صالح150663 ن 332دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرقاسم محمد عبد529370 ن 333دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرمحمد رشيد حميد458179 ن 334دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرسعد خضير عبيس149575 ن 335إعداديةثانويه الحله للمتمير

ي458620 ي ناجر
ات21595بابلذكروهاب تف  ن 336إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرباسم عبيد خضير153134 ن 337إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلذكرعلي عبدالجبار عبدهللا458877 ن 338إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن رشيد555395 ات21595بابلذكرمؤيد حسير ن 339إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن عبود152788 ات21595بابلذكرعلي حسير ن 340إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىوفاء حمزة وحيد244972 ن 1ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينب هادي علي541212 ن 2ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىخنساء سليم حنون151912 ن 3ماجستيرثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىجنان كاظم صالح541227 ن 4بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىشيماء وهيب صبار459140 ن 5بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

قية عبيس علي515418 ات21595بابلأنيىرسر ن 6بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىيرسى ارحيم عكش149701 ن 7بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهدى حمزة حنون515316 ن 8بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىندى عبدالرضا كعيم458507 ن 9بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسارة فاضل جابر459248 ن 10بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ى ساهي عبيس459124 ات21595بابلأنيىبرسر ن 11بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسهاد هادي وحيد541362 ن 12بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىاميمة مهدي جعفر150700 ن 13بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىاحالم غانم هادي458503 ن 14بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسهام دعبول عبيد458637 ن 15بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنادية صالح هادي150996 ن 16بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىشيماء فاضل عمران151356 ن 17بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن279142 ات21595بابلأنيىيرسى علي حسير ن 18بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىساجدة عبداالمير سلمان149862 ن 19بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسهاد حسن دويري    ع151879 ن 20بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

رحاب مكي عبد515250
ات21595بابلأنيى ن 21بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىابتسام محمد سلمان459206 ن 22بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىشهالء صاحب صنكور529455 ن 23بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينب حسن عبداالمير149775 ن 24بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينا عبدالرزاق صاحب151310 ن 25بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي459169
ن
ات21595بابلأنيىنادية عدنان الق ن 26بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىرقية عبدالحكيم احمد150521 ن 27بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىجنان محمد غافل458672 ن 28بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي529607
ات21595بابلأنيىسحر رستيل خيى ن 29بكالوريوسثانويه الحله للمتمير



ات21595بابلأنيىاسيل فرحان حسن459015 ن 30بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينة فاضل محمد152507 ن 31بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىشيماء حاتم عبدالكاظم153203 ن 32بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسحر قابل سلمان238827 ن 33بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنادية عبدالخالق جبار458242 ن 34بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسعدية غضبان غدير514053 ن 35بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي عبد515657 ات21595بابلأنيىرشا ناجر ن 36بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىايمان نجم عبدهللا513907 ن 37بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسناء كاظم مشجل151512 ن 38بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن458184 ات21595بابلأنيىزينب حسن حسير ن 39بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىرشا مظهر حبيب458942 ن 40بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىشيماء حاتم هاتف476044 ن 41بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىوفاء نوار حسن347122 ن 42بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىذكرى دينار جابر150701 ن 43بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينب مردان حمود151724 ن 44بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

حوراء علي عبيد545795
ات21595بابلأنيى ن 45بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىرشا صالح مهدي458506 ن 46بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن238834 ات21595بابلأنيىعال رياض حسير ن 47بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسمارة صباح جواد150345 ن 48بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينة حاتم كاظم529767 ن 49بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي151662
ات21595بابلأنيىرجاء جاسم راضن ن 50بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىمروة كريم كاظم458709 ن 51بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىمين حسن محي150913 ن 52بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنهاد عباس سعيد274324 ن 53بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىارساء كريم عيىس541381 ن 54بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىرسى جواد مهدي244989 ن 55بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينة كاظم مهدي152609 ن 56بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىرسل عبدالرحيم محمد150203 ن 57بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهدى شهاب حمد458130 ن 58بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزهراء فالح عبيس150941 ن 59بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن514371 ات21595بابلأنيىدعاء كريم حسير ن 60بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىجمانة محسن جاسم479896 ن 61بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزهراء صباح جواد514505 ن 62بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىانتصار محمد خليفة513549 ن 63دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسيناء حاج شدهان513984 ن 64دبلومثانويه الحله للمتمير

ي459136
ات21595بابلأنيىشيماء حسن حسونن ن 65دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينب عبدعلي خلف153038 ن 66دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىايمان عباس سالم458390 ن 67دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنادية حاتم عبدالكاظم151851 ن 68دبلومثانويه الحله للمتمير

فرح هادي علي541210
ات21595بابلأنيى ن 69دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىرشا عباس جاسم149865 ن 70دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىارساء مسلم حنتوش529355 ن 71دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىاخالص حميد حسن459240 ن 72دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىحوراء عباس هادي151465 ن 73دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىصبا بهجت عبداليمة149690 ن 74دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىانعام فالح عليوي459924 ن 75دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىفائزة حران منصور150968 ن 76دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنادية حسن دحام151768 ن 77دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهدى كريم جارهللا150379 ن 78دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىفاطمة صبيح احمد150353 ن 79دبلومثانويه الحله للمتمير

ن علوان150243 ات21595بابلأنيىوفاء حسير ن 80دبلومثانويه الحله للمتمير

وسن سامي دلي340288
ات21595بابلأنيى ن 81دبلومثانويه الحله للمتمير



ن جميل152213 ات21595بابلأنيىرسل حسير ن 82دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىرغد وليد مغير459434 ن 83دبلومثانويه الحله للمتمير

ن152477 ي حسير
 
ات21595بابلأنيىرشا شوق ن 84دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىمروة عدنان شاكر153469 ن 85دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهدى جواد كاظم459861 ن 86دبلومثانويه الحله للمتمير

ن سالم عباس152129 ات21595بابلأنيىحنير ن 87دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىخنساء جبار عبداالمير458119 ن 88دبلومثانويه الحله للمتمير

يف دليخ150759 ات21595بابلأنيىرفائل رسر ن 89دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسارة صباح جواد152681 ن 90دبلومثانويه الحله للمتمير

ليل علي عبيد470611
ات21595بابلأنيى ن 91إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىلم اياد عبدالجليل541361 ن 92إعداديةثانويه الحله للمتمير

ي حسن151129
 
ات21595بابلأنيىرجاء رزوق ن 93إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنداء اسدخان جير529753 ن 94إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىتحرير عبداالمير محمود513788 ن 95إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهناء كاظم جاسم153001 ن 96إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىرؤى حاتم كاظم152491 ن 1ماجستيرثانويه الحله للمتمير

زهراء باسم محمدعلي150266
ات21595بابلأنيى ن 2بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىشهد قاسم تومان458048 ن 3بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىوالء سعد محسن149522 ن 4بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىمريم عدنان ابوالليل152751 ن 5بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

حنان علي غازي151647
ات21595بابلأنيى ن 6بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىمروة عناد خضير150247 ن 7بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىعلياء حيدر جاسم458164 ن 8بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىريام ليث عبيس463330 ن 9بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ذكرى علي صليوخ514159
ات21595بابلأنيى ن 10بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهدى محمود خليل152676 ن 11بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنورس عبدالستار محمد152741 ن 12بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنور ظافر توفيق149726 ن 13بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىطيبة نعمان جبار458481 ن 14بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهند عامر هادي152757 ن 15بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىصابرين خضير عباس149491 ن 16بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي حمزة حنون152072
ات21595بابلأنيىضن ن 17بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنورس حسن دحام152822 ن 18بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىتبارك حكيم حمزة152198 ن 19بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهبة عارف حسان150444 ن 20بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهدى طه نارص150559 ن 21بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىرسل عماد كاظم459262 ن 22بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىورود رحيم محمد149657 ن 23بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىرسل خالد محسن151648 ن 24بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

زهراء علي كاظم458379
ات21595بابلأنيى ن 25بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزهراء وهاب عبداالمير151963 ن 26بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسارة فائز عبدالحسن513989 ن 27بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىارساء مراد جواد513920 ن 28بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىشهد عايد خليل458493 ن 29بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىايات رياض مراد514082 ن 30بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهاجر عبد ورد513950 ن 31بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىارساء سلمان دحام152508 ن 32بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىرسل طالب عبد458775 ن 33بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

شهد علي عباس152580
ات21595بابلأنيى ن 34بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىفاطمة جواد كاظم151032 ن 35بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىمروة طالب عبد545672 ن 36بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن149691 ات21595بابلأنيىفاطمة انمار ياسير ن 37بكالوريوسثانويه الحله للمتمير



ات21595بابلأنيىزهراء عالء كريم153480 ن 38بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزهراء صباح محمد459213 ن 39بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن514329 ات21595بابلأنيىارساء انمار ياسير ن 40بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسارة نظام عبدالمطلب151938 ن 41بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزهراء احمد ساهي152088 ن 42بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسحر خالد مهدي151069 ن 43بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهند عباس عبداالمير513883 ن 44بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىفرح حسن عبيد152776 ن 45بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزهرة ماجد مغير152481 ن 46بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينب محمد اسماعيل150388 ن 47بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىمروة احمد عبدالعزيز458982 ن 48بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينب محمد وهيب152499 ن 49بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهديل حيدر جاسم152471 ن 50بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىريام عبدالرزاق كاظم153685 ن 51بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىحوراء عبدالرضا جعباز152623 ن 52بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىعذراء كاظم مهدي151175 ن 53بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن152125 ات21595بابلأنيىريام عدنان عبدالحسير ن 54بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهند حيدر جابر459081 ن 55بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزهراء كريم عيىس541374 ن 56بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىرغد حميد عبدالمجيد514294 ن 57بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىورود كريم مغير347090 ن 58بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىشهد ثامر كريم150686 ن 59بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنور نجم عبيد514526 ن 60بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىفرح حيدر جابر459071 ن 61بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنور فراس محمدرضا149857 ن 62بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىرانية خضير عباس150590 ن 63بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىصفا باسم عبود514466 ن 64بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىالشيماء فراس محمد رضا149842 ن 65بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىفاطمة كريم حسن151414 ن 66بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىايات ثائر جواد458327 ن 67بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىغادة كاظم جعفر153110 ن 68بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهبة راشد عطية529565 ن 69بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىحوراء يحير جاسم529635 ن 70بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىايات غضبان محمد152675 ن 71بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

نور علي حمزة529421
ات21595بابلأنيى ن 72بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسحر غالب صالح152587 ن 73بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىارساء عيىس ابراهيم154021 ن 74بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىصفا احسان مهدي541376 ن 75بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىايناس محمود حمزة150837 ن 76بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن151791 ات21595بابلأنيىهدى سالم عبدالحسير ن 77بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

مياده زكي دوهان458635
ات21595بابلأنيى ن 78بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

سارة علي نعمة152640
ات21595بابلأنيى ن 79بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسحر عباس حسن541372 ن 80بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي458828
ن
ات21595بابلأنيىمروة رعد عبدالكاق ن 81بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهدى كاظم حسن514402 ن 82بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنبا سعدون مزعل513731 ن 83بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىشهد اسماعيل محمد470613 ن 84بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينب عاد محسن150073 ن 85بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

فاطمة محمد علي150226
ات21595بابلأنيى ن 86بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىرسل كاظم وحيد515490 ن 87بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

فاطمة علي علوان151448
ات21595بابلأنيى ن 88بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن152394 ات21595بابلأنيىشهد محمد عبدالحسير ن 89بكالوريوسثانويه الحله للمتمير



رؤى حسن علي152050
ات21595بابلأنيى ن 90بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىورود حمزة نجم150033 ن 91بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىعبير حيدر جميل150007 ن 92بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

رقية علي محسن514069
ات21595بابلأنيى ن 93بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسحر عبدالرزاق برتو457999 ن 94بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

بان كريم علي560923
ات21595بابلأنيى ن 95بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىانصاف ليث رزاق151992 ن 96بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزهراء سلمان عويد541375 ن 97بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينب صباح ابراهيم458035 ن 98بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن حميد ماجد151725 ات21595بابلأنيىحنير ن 99بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسحر علي سلمان458661 ن 100بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينب جبار عبداالمير152019 ن 101بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزهراء مجبل جاسم149587 ن 102بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىايمان كاظم نعمة149829 ن 103بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

نوران باسم محمدعلي150283
ات21595بابلأنيى ن 104بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسارة صباح هاشم459048 ن 105بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىوسن حسون مري    ح151781 ن 106بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

 علي515624
ن ات21595بابلأنيىشهد تحسير ن 107بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

نورس عبيد علي152024
ات21595بابلأنيى ن 108بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىبيداء صباح محمد459234 ن 109بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىفاطمة صالح عباس151737 ن 110بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن555757 ات21595بابلأنيىصباح نارص حسير ن 111بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىمريم غسان غفار152527 ن 112بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىروى كريم كركان515175 ن 113بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىكوثر سلمان خضير152205 ن 114بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينب محمود احمد152425 ن 115بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىبشائر عمار شهيد458788 ن 116بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهبة جواد كاظم515499 ن 117بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن عبداالمير514090 ات21595بابلأنيىارساء حسير ن 118بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزهراء ثائر جواد458306 ن 119بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن مجبل513749 ين حسير ات21595بابلأنيىرسر ن 120بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىتبارك عباس كركز513617 ن 121بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ي514719 ات21595بابلأنيىزينب اكرم ناجر ن 122بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن ياس154045 ات21595بابلأنيىحوراء حسير ن 123دبلومثانويه الحله للمتمير

ي فاضل152799
ات21595بابلأنيىجيهان سيفن ن 124دبلومثانويه الحله للمتمير

زهراء علي محسن515592
ات21595بابلأنيى ن 125دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسحر علي عبدهللا458572 ن 126دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسمر عهد عبد150236 ن 127دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىورود حسن سلوم541373 ن 128دبلومثانويه الحله للمتمير

سالي ناظم عمران529298
ات21595بابلأنيى ن 129دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىعلياء سلمان عويد149767 ن 130دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسارة كامل حمزة150864 ن 131دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسحر فرحان حبيب561815 ن 132دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىعذراء حامد صالح150517 ن 133دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزهراء عدنان جراد152454 ن 134دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىصابرين كريم حسن151904 ن 135دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزهراء عايد عبدالشهيد529681 ن 136دبلومثانويه الحله للمتمير

ي توماس عبداللطيف513659
ات21595بابلأنيىضن ن 137دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىندى حيدر جاسم458141 ن 138دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنور رياض مراد162787 ن 139دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىمروة عايد عطية513607 ن 140دبلومثانويه الحله للمتمير

هدير علي كاظم514490
ات21595بابلأنيى ن 141دبلومثانويه الحله للمتمير



 علي149632
ن ات21595بابلأنيىوالء حسير ن 142دبلومثانويه الحله للمتمير

دعاء حمزة علي151615
ات21595بابلأنيى ن 143دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىتغريد كاتب عبدعون150604 ن 144دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنبا سعدي نعمة513625 ن 145دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىصفاء منذر عبيد526822 ن 146دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىمروة احمد وهاب150614 ن 147دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىدنيا عبدالمير هاشم151622 ن 148إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزهراء صالح حسن151096 ن 149إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىمها عماد حسن151068 ن 150إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىشهد غالب عبد513534 ن 151إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىايمان عبدهللا عبدالحمزة541377 ن 152إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزهراء حيدر جميل151830 ن 153إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسحر مؤيد علي151421 ن 154إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينب محمد كاظم150665 ن 155إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىغدير وليد مردان151043 ن 156إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىايات عالء كريم150886 ن 157إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزهراء ابراهيم نجم150882 ن 158إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىرواء جبار حبيب459219 ن 159إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن515150 ن منتظر عبدالحسير ات21595بابلأنيىحنير ن 160إعداديةثانويه الحله للمتمير

ي515198
ات21595بابلأنيىمريم ناطق عبدالهانن ن 161إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن152764 ات21595بابلأنيىزهراء عمران حسير ن 162إعداديةثانويه الحله للمتمير

نور علي عباس150442
ات21595بابلأنيى ن 163إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىرسى خضير فخري459175 ن 164إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىشهد فالح عبيس151839 ن 165إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن نهر541379 ات21595بابلأنيىفاطمة حسير ن 166إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىدنيا عامر علوان125112 ن 167إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنور محمد عمران152795 ن 168إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن عبدالكريم محمد149618 ات21595بابلأنيىحنير ن 169إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىايالف كريم عودة458703 ن 170إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىانسام صالح كاظم458451 ن 171إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىغفران سعدون مزعل515685 ن 172إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسحر حسن مزهر150224 ن 173إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىتف  محمد محسن514563 ن 174إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينب احمد رفيق264883 ن 175إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىغادة حامد جدوع541348 ن 176إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينب علي محسن515528 ن 177إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىكوثر عباس غانم458409 ن 178إعداديةثانويه الحله للمتمير

ة هادي علي529589 امير
ات21595بابلأنيى ن 179إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهديل حسون شياع151986 ن 180إعداديةثانويه الحله للمتمير

ي458316
ات21595بابلأنيىنور احمد راضن ن 181إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىفاطمة عباس هاتف174142 ن 182إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهدى عاد محسن150097 ن 183إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىاديان ضياء غازي150593 ن 184إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىورود قاسم مهدي151165 ن 185إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنور عالء حسن149645 ن 186إعداديةثانويه الحله للمتمير

ي153859
ات21595بابلأنيىبراء عباس حظن ن 187إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنجوى طالب عبد458603 ن 188إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينب فارس خضن151734 ن 189إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزهراء كريم عبدالكاظم274896 ن 190إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىفاطمة منير عبدهللا515576 ن 191إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينب عبدالرحيم موس529776 ن 192إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىاخالص حيدر جميل151998 ن 193إعداديةثانويه الحله للمتمير



ات21595بابلأنيىتبارك محمد علوان125118 ن 194إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينب علي عباس515712 ن 195إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىتبارك عبدالعظيم جاسم515672 ن 196إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىبشائر خالد محسن151573 ن 197إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىفاطمة محمد كاظم150460 ن 198إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىايالف محمد وهيب150648 ن 199إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن جميل150312 ات21595بابلأنيىريام حسير ن 200إعداديةثانويه الحله للمتمير

ي خالد مهدي149828
ات21595بابلأنيىضن ن 201إعداديةثانويه الحله للمتمير

تغريد علي مجبل151551
ات21595بابلأنيى ن 202إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىماجدة كاظم مشجل513845 ن 203بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىتغريد سمير عودة459153 ن 204بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىانتصار حبيب محمد150168 ن 205بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىافراح عمران كاظم151789 ن 206بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىهديل اكرم محي529288 ن 207بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ن طاهر151911 ات21595بابلأنيىشذى حسير ن 208بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنادية سهيل كاظم514183 ن 209بكالوريوسثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنوال عبيس ناهي150495 ن 210دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىفاطمة نارص مهدي459229 ن 211دبلومثانويه الحله للمتمير

ن عبد513945 ات21595بابلأنيىاسيا حسير ن 212دبلومثانويه الحله للمتمير

هيفاء عبيد غالي459158
ات21595بابلأنيى ن 213دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىنرسين عبيس ناهي150422 ن 214دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىشيماء حبيب محمد150192 ن 215دبلومثانويه الحله للمتمير

ي151318
ن عبدالغين ات21595بابلأنيىسهاد عبدالحسير ن 216دبلومثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىزينب محمدعلي نجم514617 ن 217إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىاسماء عباس عبدهللا514498 ن 218إعداديةثانويه الحله للمتمير

ي470668
 
ات21595بابلأنيىسهير مجيد رزوق ن 219إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىشفاء حسن عبداالمير458599 ن 220إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىسعاد صادق كريم541239 ن 221إعداديةثانويه الحله للمتمير

ات21595بابلأنيىختام عبود نور152847 ن 222إعداديةثانويه الحله للمتمير

ن محيسن150294 ات21595بابلأنيىسناء عبدالحسير ن 223إعداديةثانويه الحله للمتمير

ي الدين الحلي11596بابلذكرحيدر تركي موس470978
1دكتوراهمدرسة صفن

 عبدعلي شنان168692
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير

2ماجستيرمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي عبدالحافظ عبداالمير471074
3ماجستيرمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعقيل محمد صالح470958
4ماجستيرمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد سعد عبدالواحد551480
5ماجستيرمدرسة صفن

ن471521 ي الدين الحلي11596بابلذكرامير صالح حسير
6ماجستيرمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحسام حليم عبيس319448
7ماجستيرمدرسة صفن

ف عالوي مهدي168946 ي الدين الحلي11596بابلذكرارسر
8ماجستيرمدرسة صفن

ن169187 ي الدين الحلي11596بابلذكرابراهيم فاضل عبدالحسير
9ماجستيرمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرسيف علي غازي319294
10ماجستيرمدرسة صفن

ن كاظم طراد319132 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير
11بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرباسم محمد علي168875
12بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرصالح مهدي صاحب471065
13بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرفالح حسن جاسم319630
14بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرستار فيصل عبود551408
15بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرماجد كاظم محمد319728
16بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعبدالكريم رسمي نايف319615
17بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعماد سليم هجيج168877
18بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد جيثوم سلمان479919
19بكالوريوسمدرسة صفن

ي319284
ن عبدالرحيم راضن ي الدين الحلي11596بابلذكرحسنير

20بكالوريوسمدرسة صفن

ي168773 ي الدين الحلي11596بابلذكرحيدر حمزة عريير
21بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرصالح حسن جاسم319435
22بكالوريوسمدرسة صفن



ي الدين الحلي11596بابلذكرفالح عبيس علي470891
23بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحيدر شهيد طعمة471051
24بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكركريم جاسم بجاي555833
25بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعبداللطيف عباس كاظم319495
26بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرفاضل مجيد محمد168915
27بكالوريوسمدرسة صفن

ن316983  علي حسير
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير

28بكالوريوسمدرسة صفن

 علي471063
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرعالء حسير

29بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعقيل كامل هادي168650
30بكالوريوسمدرسة صفن

ن528958 ي الدين الحلي11596بابلذكراحسان علي حسير
31بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحامد صاحب ابراهيم168891
32بكالوريوسمدرسة صفن

ن محمد مهدي168799 ي الدين الحلي11596بابلذكرياسير
33بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرامير شهيد طعمة528930
34بكالوريوسمدرسة صفن

ن حبيب470650 ي الدين الحلي11596بابلذكرتوفيق حسير
35بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي صفاء محي470698
36بكالوريوسمدرسة صفن

ن عالوي زويد528955 ي الدين الحلي11596بابلذكرتحسير
37بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرفالح جبار صالح319638
38بكالوريوسمدرسة صفن

ن317951 ي الدين الحلي11596بابلذكرليث عبداالمير حسير
39بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحيدر صباح صاحب168814
40بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرسعد عبيس علي470890
41بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرزيد مدلول فهيد319210
42بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمشتاق فؤاد صالح551392
43بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرامير خضير عباس470986
44بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرلؤي سعدون نجم168849
45بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمصطفن ابراهيم هاشم317007
46بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحسن هادي شطنان168722
47بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرطارق حميد عبد470942
48بكالوريوسمدرسة صفن

ن470963  علي حسير
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرحسنير

49بكالوريوسمدرسة صفن

ن عبدهللا هادي168880 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير
50بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرامير مهدي عباس168858
51بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكركرار عبدالزهرة جبار471311
52بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعبدهللا مجيد جدي168659
53بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرايهاب عبدالرزاق عبيد168975
54بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكريوسف يوسف مجبل168882
55بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرنبيل مسلم جاسم319559
56بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرسالم ماجد توفيق529506
57بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكركرار فؤاد صالح551448
58بكالوريوسمدرسة صفن

ن محمد رسول470880 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير
59بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد حسن محمد545654
60بكالوريوسمدرسة صفن

ف رزاق جاسم472122 ي الدين الحلي11596بابلذكرارسر
61بكالوريوسمدرسة صفن

ن خليل حلو472574 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير
62بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرزياد طارق حميدي318815
63بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمالك عدنان فيصل528966
64بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرسامي عبيد عبد319418
65بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد طارق جاسم526816
66بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكروهاب رزاق جاسم470574
67بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحيدر كاظم طراد460430
68بكالوريوسمدرسة صفن

ن محمد عباس473363 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسنير
69بكالوريوسمدرسة صفن

ن470662 ي الدين الحلي11596بابلذكرصالح عبدالمهدي عبدالحسير
70بكالوريوسمدرسة صفن

ي471011 ي الدين الحلي11596بابلذكرامجد قاسم ناجر
71بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد نض قدوري551395
72بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعقيل عباس كاظم528957
73بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكركرار عامر لفته471514
74بكالوريوسمدرسة صفن



ي الدين الحلي11596بابلذكرقاسم عباس لفته470922
75بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرصالح عصام اسكندر470909
76بكالوريوسمدرسة صفن

ن316725 ي الدين الحلي11596بابلذكرسيفالدين صباح عبدالحسير
77بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكركرار عبداالمير هاشم470685
78بكالوريوسمدرسة صفن

يف يوسف470938 ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد رسر
79بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي اسعد عبيد470973
80دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرماجد محمد عمران169099
81دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرسعد رسمي نايف316906
82دبلوممدرسة صفن

ي416764 ي الدين الحلي11596بابلذكرحيدر علي لعير
83دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرماهر شاكر نعمة168868
84دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرغيث جميل حميد317013
85دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد خضير عباس317050
86دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرصاحب ابوذر منذر صاحب316913
87دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد راجح غازي168955
88دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعالء عباس محمدعلي168810
89دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد عبد فهيد168637
90دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحيدر زاهر سلمان168828
91دبلوممدرسة صفن

ن317163 ي الدين الحلي11596بابلذكرنبيل عبداالمير حسير
92دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي عبدالحسن محسن470647
93دبلوممدرسة صفن

ن316730 ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي هالل عبدالحسير
94دبلوممدرسة صفن

ن عالوي زويد168812 ي الدين الحلي11596بابلذكرامير
95دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراثير حسن جاسم319461
96دبلوممدرسة صفن

ي317664 ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي عبد الرزاق ناجر
97دبلوممدرسة صفن

ن319414 ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد صادق معير
98دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكردوهان حاتم ابراهيم528981
99دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد سليم حميد478808
100دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكريوسف نبيل عبد479925
101دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحسن كطوف هندول317102
102دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعالء فاضل عباس471070
103دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرامير عدنان عبداالمير529593
104دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكررياض عبيد عبد470950
105دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرجواد عبد هادي168779
106دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعامر عبدالحسن محسن470882
107دبلوممدرسة صفن

ن اسماعيل317618 ي الدين الحلي11596بابلذكررحمن حسير
108دبلوممدرسة صفن

ي168737 ي الدين الحلي11596بابلذكرميثاق محمد ناجر
109دبلوممدرسة صفن

ن جهاد479521 ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد حسير
110دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد باسم محمد317179
111دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعباس فاضل خضير470926
112دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعباس عبدالحسن محسن470747
113دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد قاسم محمد471033
114دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد شاكر نعمة528945
115إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكريوسف محمد مهدي316808
116إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمهدي فيصل ديوي528972
117إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمصطفن رعد جاسم551432
118إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرباقر عبدعلي حسون470629
119إعداديةمدرسة صفن

ن عليوي551457 ي الدين الحلي11596بابلذكرسيف حسير
120إعداديةمدرسة صفن

ن470655 ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد جاسم حسير
121إعداديةمدرسة صفن

 حمزة محمدعلي470947
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرحسنير

122إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرخضن طه حمزة528976
123إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرجاسم برهي عبدايوب470675
124إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمصطفن فالح محسن470899
125إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمنتظر فالح مرعي473353
1ماجستيرمدرسة صفن



ي الدين الحلي11596بابلذكرحسن راجح غازي168696
2ماجستيرمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحسام عزيز صوي    ح470737
3ماجستيرمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمهيمن عالوي مهدي168759
4ماجستيرمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمروان كريم جاسم555817
5ماجستيرمدرسة صفن

ن جهاد168715 ي الدين الحلي11596بابلذكريوسف حسير
6ماجستيرمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرسجاد ستار جبار168790
7بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد مكي شاكر168710
8بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي حمود محمد168854
9بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكركرار حيدر مجيد170745
10بكالوريوسمدرسة صفن

ن كاظم319631 ي الدين الحلي11596بابلذكرعالء حسير
11بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد خلف جواد319723
12بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد مهدي عباس168748
13بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي سليم علي168804
14بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكركاظم علي عبيد317837
15بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحسن بديوي محمد168644
16بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكركرار حميد اكشيش168777
17بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي ابراهيم مهدي471105
18بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعباس كامل سلمان471013
19بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعزيز ناجح عباس168923
20بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد شنان عبطان168631
21بكالوريوسمدرسة صفن

ي168778
ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي ماجد غين

22بكالوريوسمدرسة صفن

ن528944 ي الدين الحلي11596بابلذكرزيد كاظم حسير
23بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرضياء محمد جير471964
24بكالوريوسمدرسة صفن

ن محمد جاسم316927 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير
25بكالوريوسمدرسة صفن

ن168660 ي الدين الحلي11596بابلذكرناجح عبد حسير
26بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكركرار عباس جابر168827
27بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرسامر لطيف عبدهللا470894
28بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي هادي رشاد316592
29بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي عامر عبيد168843
30بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرامير كاظم عطية470982
31بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعباس كريم عبدالكاظم168625
32بكالوريوسمدرسة صفن

 علي168713
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرذوالفقار حسير

33بكالوريوسمدرسة صفن

 علي168847
ي الدين الحلي11596بابلذكرعالء مصطفن

34بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرسعد محمود برير470604
35بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد شنان عبطان168941
36بكالوريوسمدرسة صفن

ن بديوي محمد168848 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير
37بكالوريوسمدرسة صفن

ن محمد168749 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسن ياسير
38بكالوريوسمدرسة صفن

ن460437 ي الدين الحلي11596بابلذكرمحسن جبار حسير
39بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكررسمد كاظم عبد319647
40بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكركاظم علي شدهان555863
41بكالوريوسمدرسة صفن

ن خادم حداوي319652 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير
42بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعباس علي عبيس470572
43بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكربالل محمد ستار316601
44بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعادل عبدالحسن محسن456136
45بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي كاظم مهدي470621
46بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرنجم عبد ايوب168869
47بكالوريوسمدرسة صفن

ن168670 ي الدين الحلي11596بابلذكرماجد عبد حسير
48بكالوريوسمدرسة صفن

ن عبدالزهرة470884 ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد عبدالحسير
49بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمصطفن عادل بدر168639
50بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحمزة صباح كاظم168816
51بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحسن عدنان فيصل470761
52بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي عدنان فيصل470660
53بكالوريوسمدرسة صفن



ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد علي عاكول316933
54بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد عودة مزعل168623
55بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرفراس علي عبدزيد168902
56بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكررحيم عبيس علي470577
57بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرصباح حسن جاسم470624
58بكالوريوسمدرسة صفن

ن جاسم470960 ي الدين الحلي11596بابلذكرحيدر حسير
59بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرهشام حليم عبيس319447
60بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرسجاد جاسم صالح471102
61بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكركرار عبداالمير عبدالجبار168742
62بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد عبدالحسن منصور168914
63بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعالء عبدالكريم رشيد168720
64بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكروسام ماجد عليوي471097
65بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرشهاب عبداللطيف عباس319478
66بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرسيف الدين علي عبدالصمد168789
67بكالوريوسمدرسة صفن

 علي317064
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي حسير

68بكالوريوسمدرسة صفن

 علي حمادي168732
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير

69بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمصطفن محمدصبيح صادق470591
70بكالوريوسمدرسة صفن

يف316745 ي الدين الحلي11596بابلذكرذمار جواد رسر
71بكالوريوسمدرسة صفن

ن كاظم168775 ي الدين الحلي11596بابلذكرجعفر عبدالحسير
72بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراثير علي عبدالكاظم529501
73بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرزيد حسون عباس168860
74بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد حمزة محمد168901
75بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد عبدالكريم هادي168776
76بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرزيد شدهان سلمان319473
77بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحسن كاظم كريدي168683
78بكالوريوسمدرسة صفن

ن470592 ن صالح حسير ي الدين الحلي11596بابلذكرحسنير
79بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرهيثم يوسف مهدي317175
80بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد سعيد عبيس168690
81بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمصطفن قاسم هالل319568
82بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحسن حمودي بلوة472548
83بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرنجاح حسن جاسم471090
84بكالوريوسمدرسة صفن

 عبدالكريم علي168745
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير

85بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكروائل جعفر حبيب470970
86بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرياس خضير عبيد318968
87بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد طارق كاظم528965
88بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي قاسم كاظم168947
89بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرسعد محمد فاضل168782
90بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد محمد حسن529000
91بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد محسن منشد168760
92بكالوريوسمدرسة صفن

ن عباس فيصل168808 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير
93بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي اكير صبحي عليوي168820
94بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعقيل حسن علوان529496
95بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرامير عماد كاظم168864
96بكالوريوسمدرسة صفن

ن عبدالزهرة470584 ي الدين الحلي11596بابلذكرسالم حسير
97بكالوريوسمدرسة صفن

 علي عبدالرضا316740
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير

98بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرامجد عباس حسن168643
99بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحيدر محمد خضير295401
100بكالوريوسمدرسة صفن

ن168626 ي الدين الحلي11596بابلذكرسجاد رحيم حسير
101بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرنارص عباس فاضل319547
102بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعالء خليف جواد168967
103بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكركرار صالح هادي472625
104بكالوريوسمدرسة صفن

ن هادي عبدالمهدي316751 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسنير
105بكالوريوسمدرسة صفن



ي الدين الحلي11596بابلذكرامير حسن مصحب316955
106بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرامير سالم خضن168797
107بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعباس قحطان معارز470564
108بكالوريوسمدرسة صفن

ن حميد جير471945 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسنير
109بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحيدر حاتم عبداالمير319305
110بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعالء فارس جاسم319614
111بكالوريوسمدرسة صفن

 صالح مرعي470991
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرتحسير

112بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرسيف كريم عباس319541
113بكالوريوسمدرسة صفن

ن471501 ي الدين الحلي11596بابلذكرانور كريم حسير
114بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحيدر رعد كاظم316921
115بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرنوار حيدر حسن316889
116بكالوريوسمدرسة صفن

ي هادي168834
ي الدين الحلي11596بابلذكرعباس هانن

117بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرقيس حميد جير471929
118بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمروان عباس فاضل471079
119بكالوريوسمدرسة صفن

 علي316700
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرستار حسير

120بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعالء حمزة شعالن529516
121بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمصطفن سعدي جبار168824
122بكالوريوسمدرسة صفن

ن مهدي529462 ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي حسير
123بكالوريوسمدرسة صفن

ن عبدالزهرة470921 غام حسير ي الدين الحلي11596بابلذكررصن
124بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعالء فارس حمزة168918
125بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكركريم عبدزيد عبدعلي211543
126بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحيدر علي عباس472192
127بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمهند ضياء عبد168836
128بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحسن صالح مرعي470642
129دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكررامي ناجح عباس168842
130دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراثير عدنان فيصل319704
131دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمنتظر طارق كريم516291
132دبلوممدرسة صفن

ن جاسم470957 ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي حسير
133دبلوممدرسة صفن

ن منصور زاير470887 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسنير
134دبلوممدرسة صفن

ن168612 ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي عقيل عبدالحسير
135دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد ابراهيم عبود168654
136دبلوممدرسة صفن

 علي هادي319552
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير

137دبلوممدرسة صفن

ن168740 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسن علي عبدالحسير
138دبلوممدرسة صفن

ن عبدالكريم حسن168669 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير
139دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمنير عدنان فيصل470643
140دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكررائد نايف عبدالكاظم168718
141دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرصادق جعفر حبيب470967
142دبلوممدرسة صفن

ن169041 ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمود فالح عبدالحسير
143دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمصطفن عبدالكريم شهيد168852
144دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد حمزة محمد غريب168672
145دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحيدر مؤيد عباس316878
146دبلوممدرسة صفن

ن هادي552189 يل حسير ي الدين الحلي11596بابلذكرجير
147دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد حيدر عباس168691
148دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرخلدون خالد جواد168689
149دبلوممدرسة صفن

 علي جاسم168878
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير

150دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكروائل وهاب علي168712
151دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي عادل محمد470904
152دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرامير رزاق جاسم168865
153دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعالء كاظم محمد317107
154دبلوممدرسة صفن

ن168952 ي الدين الحلي11596بابلذكرباقر عباس حسير
155دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمرتضن عبداالمير عبيس168686
156دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكروليد فوزي كاظم168935
157دبلوممدرسة صفن



ي الدين الحلي11596بابلذكراثير عباس ظاهر471095
158دبلوممدرسة صفن

ن ازغير اكشيش168697 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير
159دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرصفاء حسن منشد319443
160دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرسجاد عزيز صوي    ح471912
161إعداديةمدرسة صفن

ن168677 ي الدين الحلي11596بابلذكرزيد فالح عبدالحسير
162إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرسجاد رضا جاسم168743
163إعداديةمدرسة صفن

ن168937 ن معير ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي حسير
164إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمدالباقر رحيم عبدالمهدي211307
165إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعماد جهاد محسن168706
166إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعباس احمد حيدر168987
167إعداديةمدرسة صفن

ي حليم472144
ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد الباقر سيفن

168إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمنتظر حسون عبيس168861
169إعداديةمدرسة صفن

 علي319382
ن ي الدين الحلي11596بابلذكررضا حسير

170إعداديةمدرسة صفن

ن خضير ديوان319170 ي الدين الحلي11596بابلذكرياسير
171إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد عالء عباس168844
172إعداديةمدرسة صفن

ن شبيب318991 ي الدين الحلي11596بابلذكرعالء حسير
173إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد عبدالزهرة هاتف169030
174إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكررشاد رائد عبد211546
175إعداديةمدرسة صفن

ي قاسم نوري317098
ي الدين الحلي11596بابلذكرهانن

176إعداديةمدرسة صفن

ن اياد وحيد318441 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير
177إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي مدلول فهيد470653
178إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرنبيل حسون شدهان169003
179إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعقيل قاسم نوري319261
180إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد عباس محمد318958
181إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد مدلول فهيد470944
182إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرهيثم محمد رسمي168899
183إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراثير محمد مهدي319528
184إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمرتضن رحيم عبدالكاظم168922
185إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد سليم عبدالرضا318859
186إعداديةمدرسة صفن

 علي168667
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي حسير

187إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعبدالمنعم ثامر عاكف319145
188إعداديةمدرسة صفن

ن555829 ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد علي حسير
189إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد عادل عبد مسلم472300
190إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرقاسم علي شهيد169036
191إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكريارس حيدر باقر471507
192إعداديةمدرسة صفن

ن كريدي472476 ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي حسير
193إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرذوالفقار عبداالمير هارون212668
194إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد احمد جواد168724
195إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد عامر حسن551468
196إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمنتظر اسعد سلمان442292
197إعداديةمدرسة صفن

ن عدنان عبدالهادي541619 ي الدين الحلي11596بابلذكربنير
198إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد محمد هويدي316610
199إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرامير محمد مهدي319499
200إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي زاهر جعفر169020
201إعداديةمدرسة صفن

 علي عبد551461
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير

202إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكررعد نايف فهد471006
203إعداديةمدرسة صفن

ن شبيب168766 ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي حسير
204إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي حمزة منىسي472745
205إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمقداد هادي عبدالمهدي472042
206إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكروالء فالح مهدي472229
207إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراكرم علي محمد168905
208إعداديةمدرسة صفن

ن فالح محسن472247 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير
209إعداديةمدرسة صفن



ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي مويد حسن316772
210إعداديةمدرسة صفن

ن جمعة528915 ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي حسير
211إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرزيد علي شبيب169204
212إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي عباس فاضل472594
213إعداديةمدرسة صفن

ن212750  علي حسير
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير

214إعداديةمدرسة صفن

ي168910
ي الدين الحلي11596بابلذكرذوالفقار عبدالرزاق هانن

215إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكركرار باسم زغير169021
216إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرصادق مكي شاكر319339
217إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكربشير محمد عبد168981
218إعداديةمدرسة صفن

ن صالح طه461071 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير
219إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد عداي صالح472655
220إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعالء فاضل خضير319490
221إعداديةمدرسة صفن

 علي عباس470906
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير

222إعداديةمدرسة صفن

ن كريدي319155 ي الدين الحلي11596بابلذكرحمزة حسير
223إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد حسن مصحب316947
224إعداديةمدرسة صفن

ن محمد168826 ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي ياسير
225إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكركاظم جعفر كاظم168917
226إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرصفاءالدين محمد رسول472807
227إعداديةمدرسة صفن

ن168898 ي الدين الحلي11596بابلذكرامير علي حسير
228إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرجواد كاظم تاية318002
229إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرضياءالدين محمد رسول472792
230إعداديةمدرسة صفن

ي عبداالمير317928
ي الدين الحلي11596بابلذكرامير فيضن

231إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرزيد احمد علي168954
232إعداديةمدرسة صفن

 ميثم علي316696
ي الدين الحلي11596بابلذكرمصطفن

233إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد صباح حسن168959
234إعداديةمدرسة صفن

ن461476 ي الدين الحلي11596بابلذكرحمزة جبار حسير
235إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكركرار حامد برهي472098
236إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرسجاد محمد يوسف168930
237إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمهيمن فاهم حداوي529526
238إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكركرار حيدر فالح462024
239إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي كريم جاسم555840
240إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد صباح حسن169056
241إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحمزة كاظم عبد471990
242إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد فالح بري  ىهي318358
243إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد كاظم عبد529419
244إعداديةمدرسة صفن

ن عبداالمير نايف168943 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير
245إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعبدالرحمن سعد رسمي168839
246إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرناطق محسن منشد168687
247إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي مسلم عباس168964
248إعداديةمدرسة صفن

ن168794 ي الدين الحلي11596بابلذكرزيد علي حسير
249إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي قاسم رضا168785
250إعداديةمدرسة صفن

ن551437 ي الدين الحلي11596بابلذكرسجاد خالد ياسير
251إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرقاسم سعد محمد168890
252إعداديةمدرسة صفن

ن168928 ي الدين الحلي11596بابلذكركرار نارص حسير
253إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي احمد جواد168726
254إعداديةمدرسة صفن

ن عدنان فيصل472872 ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير
255إعداديةمدرسة صفن

ن168784  علي حسير
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرحسير

256إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرابراهيم بديوي محمد168940
257إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمد فخري محمد529571
258إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرامير نجاح ابراهيم169137
259إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرسجاد رافع هادي168965
260إعداديةمدرسة صفن

ن168863 ي الدين الحلي11596بابلذكرمحمود عبد حسير
261إعداديةمدرسة صفن



ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي محمد عبد319599
262إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعباس فاضل هادي472852
263إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي محمد شاكر211456
264إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعبدالعزيز عباي عبدهللا169000
265إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرموس سعدون حسن168711
266إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرمصطفن فالح حسن169002
267إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرسجاد سالم فاضل168984
268إعداديةمدرسة صفن

ن نارص319104 ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي حسير
269إعداديةمدرسة صفن

ن529519 ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد كاظم حسير
270إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرحسن محمد جيثوم479911
271إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكراحمد طاهر طالب472523
272إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرهالل عباس جبار168972
273بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرميثم زغير موس168774
274بكالوريوسمدرسة صفن

ن168871 ي الدين الحلي11596بابلذكرميثم علي عبدالحسير
275بكالوريوسمدرسة صفن

 علي168653
ن ي الدين الحلي11596بابلذكرعباس حسير

276بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكريوسف مالح مهدي168803
277دبلوممدرسة صفن

ن168998 ي الدين الحلي11596بابلذكرقاسم حبيب حسير
278دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرصالح طه مزي    ح459865
279دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرعلي حمزه نعمه168728
280إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرفراس طالب صاحب528948
281إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلذكرسالم حاتم ابراهيم168831
282إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىهيفاء عدنان عبداالمير168702
1دكتوراهمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزينة صباح فليح168823
2ماجستيرمدرسة صفن

ي نايف545602
ي الدين الحلي11596بابلأنيىسحر راضن

3ماجستيرمدرسة صفن

ن168765 ي الدين الحلي11596بابلأنيىزهرة فخري حسير
4ماجستيرمدرسة صفن

ي471525 ي الدين الحلي11596بابلأنيىرحاب صالح خير
5ماجستيرمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىابرار قيض رسول551399
6بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىثريا محمد جعفر319587
7بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىهبة عبدالعباس جاسم317598
8بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىفاطمة كاظم محمد316847
9بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىختام عطاء صاحب471327
10بكالوريوسمدرسة صفن

ن حمزة168647 ي الدين الحلي11596بابلأنيىوفاء حسير
11بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىبان ظاهر رؤوف470743
12بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىرسور رشيد سعيد168751
13بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىعذراء يوسف حبيب470674
14بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنرسين جواد كاظم470997
15بكالوريوسمدرسة صفن

ي470923 ي الدين الحلي11596بابلأنيىضح محمد عبدالنير
16بكالوريوسمدرسة صفن

يف316818 ي الدين الحلي11596بابلأنيىشدن جواد رسر
17بكالوريوسمدرسة صفن

ن عباس حميد528180 ي الدين الحلي11596بابلأنيىحنير
18بكالوريوسمدرسة صفن

زهراء علي عبدالسادة168701
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

19بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىمروة يوسف حبيب472766
20بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىبيداء منعم محمود528983
21بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىفضيلة عبدالمنعم عبدالحسن316873
22بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىضح دوالفقار علي528954
23بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىمروة حامد عبدالرضا168655
24بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىرونق حسن سوادي528982
25بكالوريوسمدرسة صفن

شهد علي عبدالرزاق168821
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

26بكالوريوسمدرسة صفن

ي168945 ي الدين الحلي11596بابلأنيىسارة رزاق ناجر
27دبلوممدرسة صفن

ى حسن علي557451
ي الدين الحلي11596بابلأنيىبرسر

28دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىدنيا حاتم جاسم168895
29دبلوممدرسة صفن

ي471532 ي الدين الحلي11596بابلأنيىزينب حمزة ناجر
30دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنوال اسماعيل خليل168796
31دبلوممدرسة صفن



ة مهدي كاظم168830 ي الدين الحلي11596بابلأنيىامير
32دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىغدير فارس نجم559584
33دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىبان عباس هادي168634
34دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىتغريد كريم اسماعيل471083
35دبلوممدرسة صفن

زهراء غالي كاظم168733
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

36دبلوممدرسة صفن

 علي471059
ن ي الدين الحلي11596بابلأنيىامال حسير

37دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنجالء نعمة عبدهللا168912
38إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىجنان كاظم محمد319392
39إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنجالء مجيد كاظم470914
40إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزينب صالح مهدي316854
41إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىسلوى جبار جاسم528975
42إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىرواء حسن صالح470634
43إعداديةمدرسة صفن

ن470609 ي الدين الحلي11596بابلأنيىميسون كاظم حسير
44إعداديةمدرسة صفن

ق طاهر طالب168676 ي الدين الحلي11596بابلأنيىاستير
45إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزينب محمد هادي316626
1ماجستيرمدرسة صفن

ن جاسم551389 ي الدين الحلي11596بابلأنيىمريم عبدالحسير
2ماجستيرمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىرسل فاضل كاظم168783
3ماجستيرمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنرجس عباس عبودي529520
4دبلوم عاليمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزهراء عدنان كاظم168835
5بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىرغدة نمير عبداالمير168705
6بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنور قحطان عبداالمير319575
7بكالوريوسمدرسة صفن

ندى نجم عبدعلي470898
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

8بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىحنان مرزة حمزة343545
9بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزهراء مؤيد عباس316881
10بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنور صباح حسن168630
11بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنورس ضمير محمد319042
12بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىطيبة هيثم عبادي168694
13بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنوران محمدباقر عبداالمير470920
14بكالوريوسمدرسة صفن

ن كاظم168792 ي الدين الحلي11596بابلأنيىامنة عبدالحسير
15بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىرواء شنان عبطان168616
16بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىهديل صالح هادي470632
17بكالوريوسمدرسة صفن

 عبدزيد عبدعلي552325
ي الدين الحلي11596بابلأنيىمين

18بكالوريوسمدرسة صفن

ن470886 ي الدين الحلي11596بابلأنيىزينب محمد حسير
19بكالوريوسمدرسة صفن

 علي168958
ن ي الدين الحلي11596بابلأنيىاالء حسير

20بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىشهد عبدالرضا شهيد168855
21بكالوريوسمدرسة صفن

 علي168721
ي الدين الحلي11596بابلأنيىهدى مرتضن

22بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنور عالء عباس319451
23بكالوريوسمدرسة صفن

ورود وهاب علي168802
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

24بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزهراء عصام اسكندر470709
25بكالوريوسمدرسة صفن

ن316757 ي الدين الحلي11596بابلأنيىسارة باسل عبدالحسير
26بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىمروة غالب محمد168681
27بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىهبة حيدر محسن168960
28بكالوريوسمدرسة صفن

ن470763 ي الدين الحلي11596بابلأنيىرسى محمد حسير
29بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىضح حيدر محسن168727
30بكالوريوسمدرسة صفن

ن168819 حوراء علي حسير
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

31بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىضح عامر محمد536795
32بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىسكينة رضا كاظم316652
33بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنوال فاضل شاكر316991
34بكالوريوسمدرسة صفن

افراح علي عباس470901
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

35بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىارساء غالب محمد168680
36بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىايات صالح هادي168903
37بكالوريوسمدرسة صفن

مريم علي جياد471267
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

38بكالوريوسمدرسة صفن



ي الدين الحلي11596بابلأنيىنهاد عباس حسن168805
39بكالوريوسمدرسة صفن

 علي غازي470618
ن ي الدين الحلي11596بابلأنيىبنير

40بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىمقدس ماجد بطران319378
41بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىعبير هادي عبيد316720
42بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىايات عالء جاسم472692
43بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىعطاء شهيد طعمة528937
44بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنبا عدنان كاظم168641
45بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنور قاسم جابر168730
46بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىهند محمد جاسم501319
47بكالوريوسمدرسة صفن

اء علي عمران168815
ي الدين الحلي11596بابلأنيىخضن

48بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىميرسة صالح هادي168906
49بكالوريوسمدرسة صفن

شيماء علي محمد168897
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

50بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىصفا غالب محمد168678
51بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنرسين سعد هادي316761
52بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىدعاء فاضل عباس168756
53بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىانغام عبدالزهرة جير168788
54بكالوريوسمدرسة صفن

ن نجم470595 ي الدين الحلي11596بابلأنيىنور عبدالحسير
55بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىطيبة نبيل عبداالمير316859
56بكالوريوسمدرسة صفن

سارة مكي عباس169060
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

57بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزهراء مهدي محمد528919
58بكالوريوسمدرسة صفن

فاطمة مكي نعيس168628
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

59بكالوريوسمدرسة صفن

ن عبدالوهاب رزاق168791 ي الدين الحلي11596بابلأنيىحنير
60بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىمين شاكر عودة470952
61بكالوريوسمدرسة صفن

ن جبار كاظم316664 ي الدين الحلي11596بابلأنيىحنير
62بكالوريوسمدرسة صفن

عال مهدي برهي168738
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

63بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىعال عالء جاسم472723
64بكالوريوسمدرسة صفن

ن316584 ي الدين الحلي11596بابلأنيىهبة كاظم عبدالحسير
65بكالوريوسمدرسة صفن

ن عدنان عبدالهادي541607 ي الدين الحلي11596بابلأنيىنرمير
66بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىرسل محمد ستار168971
67بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىارساء علي حسن168889
68بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىمها كاظم عبدالحسن317027
69بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنور عباس فاضل168763
70بكالوريوسمدرسة صفن

ان كاظم عباس168866 ي الدين الحلي11596بابلأنيىنير
71بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىفاطمة محمد جاسم168944
72بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزهراء شاكر عودة470949
73بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىغفران عباس جابر168703
74بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىهند نجاح ابراهيم169124
75بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزهراء نمير عبداالمير168709
76بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنور نمير عبداالمير168684
77بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىهند صالح هادي470627
78بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىانعام عبدالكريم رسمي168966
79بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىسوزان صالح عباس316794
80بكالوريوسمدرسة صفن

يف يوسف319404 ي الدين الحلي11596بابلأنيىرسل رسر
81بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزينب عصام جميل529430
82بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىرؤى كاظم كريدي168685
83بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىهدى قحطان عبداالمير319600
84بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىصفا جواد كاظم316733
85بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزينب كاظم كريدي317189
86بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىارساء اسماعيل خليل316687
87بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىايمان عبدالكريم علوان551401
88بكالوريوسمدرسة صفن

 علي168663
ن ي الدين الحلي11596بابلأنيىشيماء حسير

89بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىمريم كاظم جواد168657
90بكالوريوسمدرسة صفن



ي الدين الحلي11596بابلأنيىاثمار عباس فاضل168758
91بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزينب ليث رزاق168925
92بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزهراء محمد يحير529514
93بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنوره عبدالرزاق عبد168770
94بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىمها جواد كاظم168610
95بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىرسل عارف وادي319622
96بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىمين مهدي جابر168887
97دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىهدير جليل حنون168746
98دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىافراح رزاق جاسم471053
99دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىفضيلة منشد كاظم316643
100دبلوممدرسة صفن

ن جاسم كاظم529523 ي الدين الحلي11596بابلأنيىبنير
101دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىسحر حيدر محسن168729
102دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىهدير وسيم عبداالمير318105
103دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىاحالم جدوع هندول317113
104دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىعلياء احسان علوان168674
105دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىرسل جمال عبدالصاحب168950
106دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىدعاء ستار حمزة471049
107دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىابتهال كاظم وادي470794
108دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزينب علي غازي384122
109دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىحوراء عالوي زويد316941
110دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىعذراء جواد كاظم470568
111دبلوممدرسة صفن

ن472026 ي الدين الحلي11596بابلأنيىنور سليم حسير
112دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىهبة سالم هادي168615
113دبلوممدرسة صفن

ن كريدي316617 ي الدين الحلي11596بابلأنيىمنال حسير
114دبلوممدرسة صفن

نور ميثم مكي470976
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

115دبلوممدرسة صفن

شهالء علي عباس319460
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

116دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىبان حامد حمادي168818
117دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىعهد عبدالكريم علوان551406
118دبلوممدرسة صفن

ن حامد عبد316825 ي الدين الحلي11596بابلأنيىحنير
119دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىهدى صالح هادي528941
120دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىحال ضياء محمود168693
121دبلوممدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىمريم مشتاق عبد168719
122إعداديةمدرسة صفن

ن319230 ي الدين الحلي11596بابلأنيىفاطمة عالء حسير
123إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىحوراء كاظم محمد318882
124إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىرحاب جليل وادي211280
125إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىليل منير عبيد551425
126إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىسوسن كريم جاسم555814
127إعداديةمدرسة صفن

ن نارص319069 ي الدين الحلي11596بابلأنيىعلياء حسير
128إعداديةمدرسة صفن

ن كاظم168883 ي الدين الحلي11596بابلأنيىرؤية حسير
129إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنداء فاضل حميد470912
130إعداديةمدرسة صفن

 علي صادق168755
ن ي الدين الحلي11596بابلأنيىبنير

131إعداديةمدرسة صفن

ن صاحب علوان318629 ي الدين الحلي11596بابلأنيىبنير
132إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىقمر سعدي نعمة413520
133إعداديةمدرسة صفن

غدير ذوالفقار علي529548
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

134إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىرنا مفيد حميد471878
135إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىهبة ابراهيم محسن528977
136إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىمريم احمد مسلم545838
137إعداديةمدرسة صفن

ي168801
ن ماجد غين ي الدين الحلي11596بابلأنيىبنير

138إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىكوثر سالم حاتم168957
139إعداديةمدرسة صفن

وصفاء فاضل علي319480
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

140إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىرغدة سعد يوسف529538
141إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىمين مهدي هادي472060
142إعداديةمدرسة صفن



ي الدين الحلي11596بابلأنيىايات محمد صاحب472395
143إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزينب حسون عبدالواحد168894
144إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىمنار عباس فاضل168963
145إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىهبة نبيل عبداالمير316865
146إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىرفل ماجد بطران318017
147إعداديةمدرسة صفن

ن168933 دعاء علي حسير
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

148إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزينب عباس كريم168648
149إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىرواء حسن عبيد168757
150إعداديةمدرسة صفن

ن سعدي جبار168993 ي الدين الحلي11596بابلأنيىبنير
151إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىورود محمد صاحب472507
152إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزهراء سعدي نعمة168764
153إعداديةمدرسة صفن

قمر فاضل مكي472449
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

154إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزينب الحوراء عامر بدري318691
155إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىفاطمة حامد عبدالرضا168768
156إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىطيبة جواد عبد319703
157إعداديةمدرسة صفن

ن472834 ي الدين الحلي11596بابلأنيىزهراء صباح عبدالحسير
158إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزهراء ماجد محمد169101
159إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىمروة نجم خضير398145
160إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىطيبة احمد وهاب163159
161إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىنادية حيدر جبار319943
162إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزهراء مسلم هاشم470902
163إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزهراء جواد كاظم168913
164إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىمالك فالح ابراهيم168714
165إعداديةمدرسة صفن

ن سالم هادي319307 ي الدين الحلي11596بابلأنيىبنير
166إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىغدير حمزة محمد168884
167إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزمن محمد مهدي319518
168إعداديةمدرسة صفن

فاطمة علي عبدالكاظم169005
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

169إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىرجاء نعمان عبيد551439
170إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىتبارك جبار كاظم319010
171إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزهراء ليث رزاق168948
172إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىهبة فاهم كاظم168736
173إعداديةمدرسة صفن

تبارك علي عبد168813
ي الدين الحلي11596بابلأنيى

174إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىسارة سليم عبدالرضا318803
175إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزهراء يوسف محمد317069
176إعداديةمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىمنال احمد محمود168699
177بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىزينب حمزة عباس168614
178بكالوريوسمدرسة صفن

ن528973 ي الدين الحلي11596بابلأنيىشيماء عباس حسير
179بكالوريوسمدرسة صفن

ي الدين الحلي11596بابلأنيىميسون كريم حميد168806
180دبلوممدرسة صفن

1دكتوراهمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعقيد محسن جياد403542

2دكتوراهمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحسان كريم صالح171016

3دكتوراهمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعقيل سعد كاظم169656

4ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد عبداللطيف عبيد402145

5ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرقضي عبدالحمزة مطلب541540

6ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر سهيل نجم170150

ي ديكان170099 7ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكربالل صير

ي169401 8ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسيف فارس ناجر

9ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراسامة عبدالرزاق جواد169555

10ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد ازهر رزاق403915

11ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزيد عبدمناف محسن404708

12ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزيد عماد محسن405113

ن سعد سهيل169367 13ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسنير

14ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرايهاب حر حاتم383370



15ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكررساج جبار كاظم526864

16ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرامير سعد كاظم526728

17ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي محمد عويد169548

18ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرفراس مكي عبد403965

19دبلوم عاليمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراكرم خضير عبادي401866

20بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر حسن محسن169636

21بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسعد معز شهيد405740

ي عباس169641
22بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرماجد غين

23بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرساطع جعفر مهدي403298

24بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد مهدي غزوان403843

25بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرصباح زغير حميد406132

26بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمؤيد عباس موس403972

27بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرانيس مجيد رشيد402402

دغلي403588
28بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر حاتم رسر

ن عبود407573 29بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي عبدالحسير

30بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرساطع مالك عبيد402427

31بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد جاسم حسن402315

32بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكربسام خالد جاسم404006

33بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرنارص جاسم عليوي526852

ن رضا407548 34بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسن عبدالحسير

35بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكروسام عباس حمزة403195

36بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرفاضل عنون موس316898

37بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسعد هاشم خضير169609

38بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي كاظم ذرب403503

39بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرميثم مكي جاسم403873

40بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكربهاء محمدصالح هادي383327

ن عبود407507 41بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد عبدالحسير

42بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد سليم فخري526780

43بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد صادق محمدهادي537564

44بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكررفعت صفاء حليم169948

45بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعمار ابراهيم سعيد169321

46بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمازن رحمن عبداالمير382936

ن169615 47بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد علي عبدالحسير

48بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد موفق قاسم230427

49بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر محمد صادق537177

50بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكررياض كاظم عيدان169654

 علي403401
ن 51بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد حسير

52بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسنان عمادالدين محمود404628

ن169347 53بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكررائد صالح حسير

ن طه170410 54بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسالم ياسير

ن كاظم حمزة383149 55بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

56بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسامر احمد شاكر401837

ن382845 57بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكررسمد عبدالرزاق حسير

58بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرارشد نبيل مقداد403733

59بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرصادق محمد جعفر363595

ق صادق محمد169614 60بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراستير

61بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعالء وحيد عمران170843

62بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي جاسم حسن169467

63بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعادل محمد حسون383306

64بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعباس مجيد منىسي363649

65بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكربشار نهاد عبدالستار406007

ن526849 66بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي عبدالهادي عبدالحسير



ي405385
67بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمثين محمود حسونن

68بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعباس حكيم محي169582

69بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي محمد عبيد536876

ي علي169766
70بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد كونن

71بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرامير مهدي عبدالصاحب407473

72بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعهد فرحان كاظم169679

73بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد مرزة كريم403234

74بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد هالل محمد رؤوف526736

75بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسامر وسام كاظم383136

76بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرامير لؤي محمود526902

77بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد عباس حسن169293

78بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزيدون عبيد عمران169768

79بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي حمزة يارس403569

80بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر نجم عبود536743

81بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكروائل كاظم محمود230472

82بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسمير جواد كاظم526783

غام مهدي صالح402355 83بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكررصن

84بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرثامر عباس كاظم363265

85بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرباسم عباس حمزة405989

86بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكررعد ثائر علي402570

ي عبود170726 87بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي ناجر

88بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد خلف عبدالسادة169281

ن169308 89بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعامر طعمة عبدالحسير

90بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمهند مهدي محمد170012

91بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراسامة تيمور فليح403425

92بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسن هادي مسلم402391

93بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرنوار فاهم كاظم401694

94بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرغسان عدنان محيسن230463

95بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكربهاء احسان محمد169514

96بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي عليوي صبيح403608

97بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي تيمور فليح401800

98بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرصالح عباس حسون405828

99بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكركرار شاكر كاظم403800

100بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكركرار فاهم كاظم169666

101بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعالء وناس مجيد169645

102بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي كاظم سعيد526871

103بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكررافت عماد شاكر403984

104بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي عبدالهادي عليوي230482

105بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحارث محمد شهاب170382

106بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمصطفن كريم عبد401687

107بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي عدنان يوسف169537

108بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد عظيم عباس526855

109بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزيد علي نتوش169368

110بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرثائر ناجح جودة170341

ن382999 ي حسير
111بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد غين

112بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد عدنان نجم407591

113بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد صفاء محمد382878

114بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعباس عبداالمير جابر383383

115بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكربشار عبدالساده عبد403319

116بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراسعد سليم كمال169397

117بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرجعفر موس حميد169487

ن169759 118بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراوس عبدالرزاق حسير



119بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد نوري قايم526778

120بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزيد رحيم مال هللا404068

ن383341 121بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزيد محمد حسير

122بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي حليم عمران403673

123بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزيد محمد جابر526738

124بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي حامد صالح382856

125بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرفراس فارس جاسم169520

126بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزيد علي كاظم402655

127بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراسالم عادل نايف169438

128بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرقضي ظافر سلمان383204

129بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمصطفن صالح محي170527

130بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكركرار حيدر هاشم526865

ن401683 131بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد سليم حسير

132بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي سليم كريم403657

133بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكربهاءالدين صالح مهدي463442

134بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرهيثم رافع مكي526891

ن جواد169387 135بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي حسير

136بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر احسان طعمة169570

137بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرنوار ماجد شهيد526856

138بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمهند محمد فاضل363033

139بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد فالح مهدي526765

140بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسن علي موس169508

141بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد علي خضن526890

142بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي عبدالكريم جواد405235

ن526861 143بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسن ابراهيم حسير

ي170926 ن عبدالرزاق ناجر 144بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

145بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي قاسم كاظم526883

146بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسن صادق كاظم459738

147بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسام عادل جميل402597

148بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرشاكرين سالم شاكر382984

149بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرذوالفقار عثمان صعب363587

150بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمصطفن عبدالخالق حسن363839

151بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزيد صفاء مهدي383399

152بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي حميد شاكر382850

 علي موس363506
ن 153بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

154بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي عادل خضير407703

ي382754 155بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكركرار مؤيد ناجر

ي عادل محمد526767
156بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرضن

157بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكركاظم عبدالعباس كاظم405282

158بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرغزوان جعفر غزوان383313

ن526853 159بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرليث احمد حسير

160بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي محسن صاحب402379

ي526763
ن عقيل هانن 161بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسنير

162بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمالك جبار محسن537514

163بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد خليل ابراهيم170402

164بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرازل نوري قايم526777

165دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمود خالد مصطفن404092

166دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزيد لطيف عبدالرحيم403967

167دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر حمد عبداالئمة170353

168دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكررسمد علي مجيد363696

ن حميدي401909 169دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد عبدالحسير

170دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعمار جواد كاظم405339



171دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي حامد حسن401673

172دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكررافت صفاء حليم170728

173دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرخلدون احمد حميد402369

ي170460 174دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد عبدالرزاق ناجر

175دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر شوكت جاسم529575

ن هادي جميل403578 176دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

177دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي حمادي علي407600

ن مهدي عبود403719 178دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسنير

179دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرثائر كريدي نعمة405421

ي محمود هادي526879
 
180دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرشوق

181دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزيد علي عبيد362617

182دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعالء سليم كريم402258

183دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكروسام عبدعلي جاسم405771

184دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرقيس فالح مهدي169478

185دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد هادي جميل402086

186دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد سعد جبار363528

187دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعقيل جاسم علوان402418

 علي526870
ن 188دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعامر عبدالحسير

189دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر رضيوي عبادي528203

190دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسن خليل ابراهيم403208

191دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد كامل طه404677

192دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراكرم سليم كريم169604

193دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزياد رياض سعيد363156

 محمدعلي403905
ن 194دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعرفان تحسير

195دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر رسحان سلمان526759

196دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزيد جليل وهاب401854

197دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكروالء احسان محمد363393

ن404393 198دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمروان محمد حسير

199دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرقاسم عباس برهي541595

200دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعبدهللا احمد عيىس537568

201دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد سعدي عمران407461

202دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرصفاء كريم هاشم169758

203دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرميثم كاظم جاسم170662

204دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرجعفر سليم هادي526779

205دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد حبيب جاسم537193

ي170870 206دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي عباس صير

غام خالد صاحب382963 207دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكررصن

208دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد سعيد عبداالمير404800

209دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمنتظر حيدر علي362644

210دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرنور كامل عبيد537115

211دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرفارس محمد عبدالعباس405566

212إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمهند رحيم مال هللا170934

ي محمد526875
213إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمدحيدر تف 

214إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرجعفر محمدصادق مهدي169466

215إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر فالح عبدالحسن383345

ي كريم403999
216إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرفارس هانن

ي علي404289
217إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي كونن

218إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكروليد سلمان عبيس405884

219إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرصادق علي صالح536775

ن382887 220إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد نارص حسير

221إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمصطفن جواد كاظم169976

ي ديكان382950 222إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر صير



ي541671
 
223إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعباس برهي رزوق

224إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكركفاح محمدعلي ستار536770

225إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرضياء حسن عبدالرزاق526757

ن407543 226إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراياد نعمة عبدالحسير

227إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرامجد قاسم محمد405405

228إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراثير جواد كاظم404038

229إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد قاسم محمد405207

230إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسن شاكر عبد402609

ي404300 1ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد فارس ناجر

2ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرامير علي عبد169622

ي170457
 
3ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي خلف رزوق

4ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمصطفن عادل جواد403185

5ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد علي شاكر382992

6بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكركرار محمد حسن169299

7بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسلم حامد عمران537563

8بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسن مطرسر هاشم405074

ن محمد حسن403787 9بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

ن جابر526866 10بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد حسير

11بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسجاد عبدعلي حميد170308

12بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد فارس جاسم170492

13بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحمزة ابراهيم محمدسعيد405751

14بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسن كريم حسون169483

15بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعالء عامر كاظم169692

16بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكروليد خالد حسن170094

17بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرذوالفقار عامر رضا169553

18بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرنشوان عماد شاكر171245

19بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرميثم باسم فاضل169607

ن عقيل526761  حسنير
20بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمصطفن

ن363362 21بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي فوزي عبدالحسير

22بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكربشير علي صاحب170316

ن382909 23بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكركرم هللا جبار حسير

ي جواد363331 24بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد صير

25بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمهدي محمدصادق مهدي169688

26بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرامير صباح حسن402225

27بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزيد عباس هاشم169707

28بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرضياء عبيس هادي170958

ي169408
 
29بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد فارس رزوق

30بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرالخضن محمد فاضل402057

31بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعبدهللا عمار جواد403697

32بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمهند علي نتوش382955

33بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر جاسم علوان405353

ن382922 ي محمد حسير
34بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرضن

35بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكريوسف محمد جاسم403776

36بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمهيمن ستار حمادي169932

37بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي فاضل طالب169450

38بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكررسمد يحير محمد526754

39بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسجاد صالح مهدي402553

40بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمنتظر مازن محمد169403

41بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكربهاء ذياب حميد383377

42بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي عيىس محسن169858

43بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي رزاق محمد170054

44بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرامير جابر شهيد169712



ن ضياء هادي362480 45بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

46بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد حيدر حمزة170504

47بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزيد جودت كاظم541669

48بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحمزة رسول عبدالكاظم169632

49بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكررائد مؤيد نارص401814

50بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي اياد احمد526857

51بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر مؤيد عبدالكاظم169344

52بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي مهدي جاسم402619

53بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي مظهر مضحي403886

54بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد زهير حسان169376

55بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد حيدر مجيد383366

56بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي توفيق عبدالباري169704

ن عالوي فاضل404440 57بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

ن169523 58بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد سليم حسير

59بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي هادي جميل403531

60بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي نبيل ابراهيم169585

61بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرامير جواد كاظم169423

62بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعامر عدنان عباس317983

63بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكريارس هادي عبد169384

64بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكريوسف جاسم مطر526841

ن فليح169581 65بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعالء حسير

66بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسجاد حيدر حسن169741

67بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسن عالء مهدي383215

68بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكريارس علي نعمة403285

69بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرخضن محسن خلف170650

70بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعزالدين عادل خضير169751

71بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعبدالهادي احمد جواد170105

72بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكركرار عدنان عبداالمير402633

ي403342 73بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسجاد ماجد ناجر

74بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكركاظم سلمان جبار170125

75بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكروسام رضا هادي383358

76بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرابوالحسن علي محمد عودة169685

ي169357 77بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمرتضن سهيل ناجر

78بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد غفار مالك383209

79بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي حسن ابراهيم169546

80بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعبدالرزاق قيس داود526845

ن فالح عبدالعباس537180 81بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

ن169336 ن طالب حسير 82بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

83بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرهادي مكي هادي526846

84بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد محمد حسن169492

 محمدعلي407493
ن 85بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكربنان تحسير

86بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد جواد كاظم169515

87بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرساهر علي عباس541668

ن خضن169504 88بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرطه ياسير

89بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرامير عدنان عباس169608

90بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي محمد عبيس383302

ي170237
 
 علي رزوق

ن 91بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

92بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي حسن محسن383262

93بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي احمد علي170397

94بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكركرار احسان عمران169499

95بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرابراهيم مهدي ابراهيم169417

ن169471 96بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد علي عبدالحسير



ن404360 97بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي محمد حسير

98بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمصطفن كاظم عبدالعباس169503

ن ثامر سعيد233741 99بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

ن محمد169432 100بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد عبدالحسير

ن169496 101بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد سالم ياسير

102بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي رضا هادي383170

ي170854 103بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمصطفن سهيل ناجر

104بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعمار عبدالكريم شاكر169667

 علي407714
ن 105بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي محمد حسير

106بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعمار قيس مرهون526850

107بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعزيز لطيف عبيد170323

108بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمجتير عماد عباس383276

109بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحسن عبدعلي عبدالحسن170554

110بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكريوسف رياض يوسف169324

111بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد ضياء عبدالرزاق536763

112بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد عبدالجبار مهدي171180

ن نصير مجيد170212 113بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرالحسير

114بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمهند علي كاظم363061

115بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر مازن محمد169394

116بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسن حامد مراد170352

117بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزكريا شاكر غنيد169686

ي272797
118بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرودق هاشم راضن

اق حيدر محسن405638 119بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرالير

120بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد مهدي حذاف169974

121بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر احمد عباس169328

122بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد سالم محمد169845

123بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسجاد علي كاظم170436

124بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي كريم حسون169475

125بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمنتظر سعدي عبدالجليل169550

غام علي عبد382902
126بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكررصن

127بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد عالوي فاضل404526

128بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكررضا ناظم عباس383325

ن كرم383323 129بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي حسير

130بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعالء ابراهيم حمود170079

اس حيدر عبدهللا169363 131بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرنير

132بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي صالح عبدالحسن383268

133دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمومل علي جليل169420

ن169463 134دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد علي حسير

135دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد سليم كمال169426

136دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمسلم عباس فاضل526723

137دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمرتضن عمار عبد169727

 علي169455
ن 138دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرامير حسير

139دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمروان سعيد عبداالمير404417

ن موجد مشير404574 140دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

141دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر محمد هادي407500

142دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد كامل عبدالسادة170670

143دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد فالح مشير403249

144دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكريارس عمار شاكر169381

145دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراسماعيل احمد حميد169525

146دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعمار مالك عبيد169358

غام عبدالكاظم عباس169386 147دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكررصن

148دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزيد طارق حمودي169313



149دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي فاضل عبد170430

150دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمرتضن فرحان عيىس401845

151دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرامير فالح مشير403257

152دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعادل جعفر غزوان383201

153دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمصطفن باسم نجم169648

154دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي رزاق عبدعلي363076

ي169416
 
155دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرنبيل سعدي رزوق

156دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكربشار سليم لطيف169660

157دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرامير جاسم علوان537171

158دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي مصدق جاسم382918

ن169334 159دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرنبيل عبدالستار عبدالحسير

ن402498 160دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسن محمد حسير

161دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد عبدعلي حميد169422

162دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمرتضن عبدالرزاق حميد383197

163دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد قاسم عمران169832

164إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي عيىس حمادي170565

165إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمقتدى علي جاسم170685

166إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي حسن جبار170810

167إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر نصير مجيد170139

168إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمهدي حسن علي363765

ن عمار ابراهيم169958 169إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

170إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد حسن جليل405784

171إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزيد فارس رزاق169289

172إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمصطفن محمد جاسم170416

173إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمنتظر احمد عبدالمهدي537132

174إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي سودان عباس169482

ن محمد فاضل170373 175إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

176إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكررضا حيدر نجم526785

177إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكركرار احمد نوري407524

178إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمصطفن ميثم كاظم169639

179إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسيف علي حيدر282954

180إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرفادي جواد كاظم536816

ن عماد جابر526842 181إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمعي 

182إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكررافت محمد عودة169625

183إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي عبدالرضا حمد170744

184إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكريحير توفيق محمدالماجي عبدالفتاح362570

185إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر عامر عباس383133

186إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكركرار بشار اسماعيل383190

187إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد علي عزيز526884

188إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي حارث عبداالمير169560

 علي عباس169839
ن 189إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

190إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسيف كريم جليل363968

191إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعبدالغفار عالء عبدالغفار363645

192إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرجعفر صادق محمد170267

193إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسن علي جابر362766

194إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرجعفر فالح جعفر169825

 علي حيدر282936
ن 195إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسنير

ن سامر عبدالكاظم526888 196إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

197إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسيف الدين صالح الدين سعيد169714

198إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسجاد حيدر عدنان362986

199إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرموس جعفر محمدصادق405170

200إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمنتظر جواد فاضل170031



201إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد بهاء محمدصالح170776

202إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمنتظر عبدعلي حميد169400

203إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي ضياء عبدالرزاق536746

204إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرذوالفقار وليد محمدحسن171036

205إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد ستار حمادي169950

206إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمصطفن صادق محمدالماجي عبدالفتاح169413

ي169696
207إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي احمد كيفن

208إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد مؤيد عبدالكاظم169339

209إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرطه صالح الدين سعيد169577

210إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد زيد لطيف402410

211إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي وائل لطيف526882

ي169373 212إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي محمد عبدالنير

ي170098 213إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي حمزة ناجر

214إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمصطفن عالء شهيد363742

215إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمرتضن ميثم كاظم169630

216إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزيد غفار مالك405816

217إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد جاسم علوان536789

218إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمهدي عبدالرضا حمد170815

219إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد عباس عبدالمجيد555671

220إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد فارس رزاق170755

ن شجاع محمد404085 221إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرالحسير

222إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرادريس علي نوري169717

223إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرجعفر احمد نارص383290

224إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد حيدر عبدالعباس469047

225إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمنتظر محمد جاسم401710

226إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكركرار حيدر خليل382864

227إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر باسم فاضل169428

228إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد جواد عباس169994

229إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي حيدر عبدهللا169306

ن382977  مكي امير
ن 230إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرامير

231إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد علي خضن536764

232إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي زاهر لطيف169718

233إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزين العابدين ماهر ابراهيم169395

ن فرحان169392 234إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد حسير

235إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراحمد فاضل فليح169540

236إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرزيد علي هادي405465

237إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر غزوان عبداالله169405

238إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرالحسن علي محمود169731

239إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي عبدالكريم شاكر170892

240إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمحمد احمد عودة383161

241إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرهذال حازم عبدهللا170387

242إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكراثير علي غازي169274

ن جواد كاظم403863 243إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

ن382996  علي عبدالحسير
ن 244إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

245إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرامير حمزة علي169468

ي169436
ن غين 246إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي حسير

247إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمهدي علي مهدي169691

248إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي سعدي عمران169705

249إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي جواد عباس170051

250إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرارشد عدي كاظم169448

251إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرسامر عباس عبيد169634

252إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمصطفن محمد حمزة405865



253إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكركرار محمد فاضل405248

254بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعدي مهدي ابراهيم169725

ن169583 255بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحارث ابراهيم حسير

ن169689 256بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرميثم محمد حسير

ي526862
257بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعدي عبدالجليل راضن

258بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكربسام احمد محمد علي537083

259بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعالء مهدي عبود383223

260بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرعلي سلمان عبيس170608

261بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرمهند مهدي حمادي169663

262بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر ابوخماس قسمة169911

ن فاضل جاسم169589 263بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحسير

264دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر هاشم محي403353

265دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر شاكر علوان170119

266إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرحيدر عبد كاظم230440

267إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلذكرامير رضا عباس169652

1دكتوراهمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىانعام مهدي جابر403955

2دكتوراهمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىشيماء رياض محمدعلي526769

3ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىشيماء جواد عبيد526772

ن169597 ي حسير 4ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزينب منحر

5ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنريمان رياض محمدعلي526899

6ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىارساء جواد كاظم169507

ي526786
7ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىمروى يقظان غين

8بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاسماء مهدي صالح403659

ن401956 9بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرجاء صادق حسير

10بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنهلة طه عبدالحسن403818

11بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنبا كريم سعيد526897

12بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنادية احمد محمد541601

ة كاظم محسن407645 13بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىمنير

14بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىخالدة مهدي هادي169744

15بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىهيام حمزة مزعل404059

16بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىراوية سليم طه363881

ن170445 17بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىافراح عادل عبدالحسير

18بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىسوزان صباح فليح537145

ن جواد404595 19بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىسىه عبدالحسير

20بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىعلياء صفاء رضا526887

21بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرونق كريم عبدالعباس407996

ن169673 22بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىانوار سمير عبدالحسير

ن170262 امال محمدعلي عبدالحسير
23بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

24بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاشواق مهدي حمادي403851

25بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىوسن ساهي عبيس404279

26بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىبان عبدالملك مصطفن528254

ى لطيف سعيد383352 27بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىبرسر

28بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىبشائر حمزة مهدي526740

29بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنور محمد صالح169664

30بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىشمم محسن هادي526750

ن هاشم526773 31بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىسندس حسير

ن صالح169559 32بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىميناء حسير

33بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرويدة لطيف جابر362710

34بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىسوسن حميد حمادي526893

35بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىقبس محمد نارص405500

36بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىسمر صادق مهدي362682

ن رحيم169290 37بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىارساء عبدالحسير



38بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىمين ميثم محمدسعيد169573

39بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىدعاء رياض محمدعلي401940

40بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىحوراء هادي حسون526885

41بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىفريدة عباس علوان526742

 علي عمران403693
42بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىمين

43بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىجنان عبدالهادي خلف169650

ن403823 44بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزينب فاضل حسير

45بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزينب علي عمران403239

46بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرنا وهاب محمود170426

47بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزهراء محمد شاكر526732

48بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرفيف خالد حسن526903

49بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىريام ستار حمادي169657

ي362831
ن
50بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىداليا ماجد صاق

رسى عبدالكريم برهي404308
51بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

ي هادي شهيد407513
52بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىضن

 علي383254
ن 53بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىمروج حسير

 علي526869
ن 54بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىهند عبدالحسير

ى محمود ابراهيم363221 55بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىبرسر

56بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىورود حسن فليح171043

ن541670 فاطمة نادي علي حسير
57بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

غفران علي كاظم402584
58بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

59بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىسارة صباح مهدي169316

60بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىوالء ضياء جليل403164

61دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىدنيا داود سلمان402107

62دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاالء عباس زويد537201

63دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىايمان نوري مرزوك363720

64دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىفيحاء محمد عبود403597

65دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىناهدة محمد حردان169631

 علي401641
ن 66دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىشيماء حسير

67دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىافراح فؤاد علوان383168

68دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىفاتن جواد كريم405554

69دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىبان محمدسعيد محسن170508

70دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىحنان كاظم يوسف383156

71دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىمنال رسول كاظم383348

72دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىسهاد جاسم شاكر272791

73دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرنا جاسم حسن169350

دغلي403364
74دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىشمم حاتم رسر

وق احمد عواد169457 75دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرسر

76دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرسل جاسم حسن169627

77دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىانتصار كاظم برغوث230495

معالم مكي صالح383240
78دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

79دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىهدى سعد فاضل169369

80دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىمنار مرتضن طالب383335

81دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىبتول سالم عبدالحميد169851

82دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىصبا عبدالرزاق خليف528200

83دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاخالص حمزة عبدعلي170176

84دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىضح قحطان محمد169574

85دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىسارة فارس ستار407638

86دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىسارة هادي حسون555721

ي جاسم حسن169623
87دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىضن

88إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزينب حسن عبيد383189

89إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىلقاء عبدالكاظم عباس383177



90إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاوراس علي مجيد405971

91إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىميثاق جمعة الزم537319

92إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىوفاء مهدي حمزة536739

اسماء علي هاشم405934
93إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

94إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىمها عبدعون جواد383129

95إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاثير موس هاشم526854

96إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىلمن مجيد حمدي169591

1ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزهراء محمد جودة169538

2ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنور جاسم محمد405943

3ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىندى عالوي فاضل404543

ن526896 4ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىساره ابراهيم محمدامير

5ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىميس محمد كاظم497312

6ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىندى لطيف عبيد169595

 علي496465
ن 7ماجستيرمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىساره محمدحسير

8بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىمروة محمد فاضل169312

ن537110 ن ماجد حسير 9بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىحنير

ي170439 10بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىهدى رزاق ناجر

اس عبدالرضا حمد169960 11بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنير

12بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزهراء حيدر خليل363818

13بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىيرسى ابراهيم موس169557

 علي526781
ن 14بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزينب حسير

15بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزهراء محمد جاسم407608

ن عبداالمير383124 16بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىضح حسير

ن نعمه403268 17بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزينب حسير

18بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنور لطيف متعب407981

19بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىضفاف مهدي عبد169711

20بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزهراء فاضل طالب169444

21بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنور كاظم حمزة170587

22بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىشفاء صباح حسن405302

23بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىتبارك طالب عبيس170080

24بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىانوار جير جاري383121

ن حسن404120 25بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىدعاء حسير

26بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىايمان عبداالمير حمود382891

مريم عبدالخلق علي169822
27بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

28بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىسارة سعد حمدان382970

29بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىمروة فالح جعفر170412

رسل جهاد علي170538
30بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

31بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىمين محمد خلف383311

32بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىايمان نجاح عبدالرزاق362942

33بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاية رحيم سلمان403835

ي170304
 
ايات علي رزوق

34بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

35بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرنا قيس رياض526843

36بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنرجس احسان كريم405957

37بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزينب عدنان عبداالمير169921

38بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنغم جواد كاظم169671

39بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىسارة صالح مهدي169912

40بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىضح قاسم عبيد526776

ي526745 41بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىافراح احمد ناجر

زهراء علي عبد170660
42بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

ي528278
سارة عبدالعالي شمحن

43بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

44بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىلقاء نبيل خضن124906

لينا عبدزيد علي402304
45بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى



ن170496 46بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزهراء عالء عبدالحسير

زهراء ثامر علي403441
47بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

ن238157 48بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنور سلمان حسير

هدى علي كاظم403879
49بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

50بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرؤى ستار حمادي169524

51بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىبراء رياض محمدعلي405320

52بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنورالهدى محمد صالح169969

53بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىصفا سعد رضا536779

54بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىغسق جعفر حبيب403621

ن محمد169353 55بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىفرح تحسير

شهد محمدعلي عبدالحسن407719
56بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

57بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىدعاء اكرم عباس169280

58بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىصفا عبداالمير جير169287

59بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىغفران ريس هيجل364129

ن526774 60بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىشهد هاشم حسير

61بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىشيماء عالوي فاضل404474

62بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزهراء محمدضياء نجم169544

63بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنور صفاء محسن402339

64بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىصابرين مسلم باقر362997

65بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزهراء عبدالكريم وناس383194

66بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزينب حسن جليل403453

67بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىضح عباس فاضل383142

68بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنور رمضان حميد169536

ن عبد169527 69بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاالء حسير

70بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزينب قاسم محمد170885

71بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىصفا طالب كاظم169708

72بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىامنة جواد كاظم169736

73بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنغم عبداالمير محمود363935

74بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىتبارك حمزة محمد169740

75بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاية عباس فؤاد537188

76بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىارساء باسم عبيد170984

ن خضير382896 77بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىغنية حسير

78بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرقية نجم عبيد403612

شهد حسن علي403895
79بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

80بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىميسم فالح نوري404048

زهراء علي عبدالحسن383298
81بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

82بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىفاطمة كريم جواد536734

83بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرغدة نعمة عناد169354

84بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىمريم صالح حاتم363288

85بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىميسم عامر احمد169772

86بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىهاجر حسن كريم383146

سارة طارق مكي169512
87بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

88بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىريفان كاظم جبار169700

89بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىهديل جبار عبد407710

رسل عبدعلي عبداللحسن170593
90بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

 علي هادي170519
ن 91بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىحنير

92بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىهديل لطيف جابر383394

93بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىانفال صالح مهدي383389

اميمة علي عبدالرحمن382930
94بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

ن169431 95بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرسل عالء عبدالحسير

ن382925 96بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىبشائر محمد حسير

ء طارق مكي169626 ي
97بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىضن



ن علوان383154 98بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاسماء حسير

99دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىخنساء عدنان عبداالمير382940

100دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىملكوت عدنان عبداالمير383320

101دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزهراء حيدر عبعوب362801

102دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرشا جعفر باقر170424

103دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرشا زهير هادي382958

104دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىكوثر سعيد مال هللا526771

105دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزمن محمود شاكر169479

106دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرسى كاظم سلمان383373

ن170537 ي حسير 107دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىمروة منحر

سالي فيصل عبيد170325
108دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

109دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزينب محسن حسن364102

ن محمد169653 110دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزينب حسير

 علي383281
ن 111دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىهند تحسير

112دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىهدى عبداللطيف نصيف169619

113دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىمريم حسن جليل403468

نغم علي شعالن169396
114دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

افراح علي محمد405046
115دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

116دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىبيداء هادي شبل169594

117دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرسل صالح مهدي170467

ايالف باسم علي403335
118دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

119دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىصفا محمد فاضل170547

ي ليث محسن170489
120دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىتف 

ن526748 121دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرغد هاشم حسير

ن170704 122إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىمريم ضياء حسير

دعاء عكيلي بناي402480
123إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

124إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرسى جعفر محمدصادق405143

125إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىانتصار عويز عيىس537087

ي169379  محمد عبدالنير
ن 126إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىبنير

127إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاثمار مرتضن طالب403413

128إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرسل عدي كاظم169452

129إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىشيماء عباس جبار169530

130إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزينب باسم كاظم407519

131إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنور قيس فالح169382

132إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىسالمة شهيد عبداللطيف170034

133إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىداليا احمد مهدي170365

ي170050
134إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاية احمد كيفن

135إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىحوراء جواد كاظم170792

136إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىابرار محمد مهدي279386

حوراء ثامر علي405714
137إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

138إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرسل حسن كريم526775

139إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىتبارك نارص جاسم536731

140إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرسق مسلم باقر362939

141إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىعال عبدالرزاق صادق169391

142إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنورالهدى ميثم ابراهيم170865

143إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىمريم رائد عدنان363856

ن169991 144إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزهراء سعد حسير

145إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزهراء هادي حميدي171188

ن سلمان169297 146إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرسور حسير

147إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرسى محمد حليم170451

ي169781
 
تبارك علي رزوق

148إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

149إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاية عقيل خضير401656



150إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىارساء عماد جابر526878

ن فاضل537525 151إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىتبارك حسير

152إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىفاطمة الزهراء حر حاتم363468

153إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىمالك حيدر كاظم169360

154إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىابرار عباس فؤاد526768

155إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىعال عباس فاضل403222

156إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاية حيدر عبد170985

157إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىدره حازم عبدهللا170404

158إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىحنان ثامر سعيد233748

159إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزهراء بشار اسماعيل363771

ي169412 160إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىفاطمة حمزة ناجر

161إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىعلياء فاضل حميد403515

162إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرسل رياض صبار383183

163إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىسمر زيد جواد383245

ن فاضل537088 164إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنمارا حسير

ن230451 غفران علي حسير
165إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

166إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزهراء حيدر عبيد405577

167إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىلينا سعد جواد363552

168إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىروز سالم محمد169658

169إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاية محمد فاضل169564

170إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزهراء عادل جاسم363089

171إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىايمان عبيس عبيد170558

172إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىنور موفق هادي526784

فاطمة علي عبود169569
173إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

174إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىحوراء محمد شاكر537097

175إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىايات عباس فاضل212698

تبارك محمدعلي حكمه383363
176إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

ن363394 177إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاسماء جبار حسير

178بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىليل حمزة مزعل407564

رونق علي محمود169484
179بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

180بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزينة غازي ريشان169643

ق محسن شاكر169965 181بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاستير

182بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىعذراء ابراهيم عباس416832

183بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىخلود نصيف جاسم401782

184بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاساس عبدالحسن جير169490

185بكالوريوسمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىاالء جواد كريم383234

امل علي سعيد169695
186دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيى

187دبلوممعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىلقاء جاسم محمد404831

188إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىحنان كاظم محمد526858

189إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىجنان كاظم عبد169600

190إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىامل هادي جواد169461

191إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىسهاد عباس مالك541599

192إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىامل جميل عبادي406033

193إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىزينب كاظم جابر169430

194إعداديةمعهد اعداد المعلمات11597بابلأنيىرقية طالب عليوي402531

1دكتوراهمدرسة االستقالل21598بابلذكرارشد وهيب عبدالرحيم502335

ن كاظم502530 2دكتوراهمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد حسير

ن عبيد502566 3دكتوراهمدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر حسير

4دكتوراهمدرسة االستقالل21598بابلذكرعالء عايد محمد435293

ن جهادي435024 5ماجستيرمدرسة االستقالل21598بابلذكرايهاب حسير

6ماجستيرمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسن فيصل عبيد435513

7ماجستيرمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد عباس حميد435265



8ماجستيرمدرسة االستقالل21598بابلذكرامجد خلف عبد435765

9ماجستيرمدرسة االستقالل21598بابلذكرامير حسن كاظم435416

ن حسن393076 10بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسن حسير

11بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرفؤاد جواد عبد544166

12بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرموفق كاظم جواد393026

13بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرصاحب كريم عبدالعالي435652

ن435424 14بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرصالح حسون حسير

15بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد كريم حمود435639

ن195361 ي حسير
 
16بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرقيض شوق

ي حمادي229295 17بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرثامر ناجر

18بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمكي هادي عمران229842

19بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكررائد عباس عبيد435687

20بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي عبيد خلف435408

21بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعبدالحليم حافظ مجيد502470

ي حمادي229279 22بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرسمؤل ناجر

23بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد جواد حسن195408

24بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرفؤاد عبدالرضا عبيد435749

25بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكروسام عباس عمران229309

26بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرسعد سامي حميد195373

27بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرنض سادر احمد392704

ن229334 28بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر محمد حسير

29بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرتحرير علي موشنه544248

30بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرهادي محسن عبيس229369

31بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراسماعيل محمد جبار195312

32بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرصفاء سليم حمد435036

ن عليوي392636 33بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي حسير

34بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي ناظم هادي435989

35بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراسحاق عباس هادي392657

36بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراثير علي عبدالحمزة435349

37بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد سهيل عبيد435732

38بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرشعالن صابر عباس195319

39بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرتوفيق حميد عبدعلي502492

40بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي عبداالمير خضير435223

41بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرخضير عباس احمد435638

42بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر جواد عبد435095

43بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكروالء عايد محمد435076

44بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي طالب رويس544172

ي502454 45بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرخضير عباس ناجر

46بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرامير كاظم شهاب163250

47بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعدي صاحب محسن435163

ن195305 48بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعدي سلطان حسير

49بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد حسن عيدان392436

ن435501 50بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد طالب حسير

51بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعبدهللا عباس احمد393000

ن435068 52بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد طالب حسير

53بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد تركي عليوي195618

54بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرضياء جبار محمود195415

55بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرزهير علي محمد502481

56بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد ابراهيم احمد392500

57بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرصالح هادي سلطان435770

58بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي ابراهيم مصطاف435197

59بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرسيف علي رشيد436019



60بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرصالح مهدي جاسم393400

61بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرسامر عبدالرضا زنبور502490

62بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد مخيف حمود435437

63بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي عبدالعزيز حميد436051

64بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي عصام عباس393841

65بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرسالم حبيب نايف392627

66بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعباس فاضل ابراهيم435764

67بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد حمد موس392454

68بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرسلوان اياد عبيد402468

69بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرسالم كاظم عبد392347

70بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعباس علي محمد195449

71بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر محمد توفيق435674

ن392987 72بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعالء عماد حسير

73بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد خالد كامل393898

74بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرامير علي رشيد392973

75بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرسالم محمدعلي دهام435625

76بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد مزهر علوان544235

 حسن علي393347
ن 77بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

 عبداالمير جير392768
78بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمصطفن

79بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر علي جبار392607

80بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد حمزة عبدالزهرة195435

81بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرخليل كاظم جواد502476

82بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر محسن جعفر435310

83بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرجواد كاظم حمزة435392

84بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد عباس احمد195436

85بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد علي محمد195480

86بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد عباس حسن502414

87بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحمزة مسلم ابوسعود502465

88بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي مهدي جاسم393390

89بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعبدهللا ثامر عبدالعالي435386

90بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي عباس احمد392393

91بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد حبيب هاشم435520

92بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي محمد حسون436197

ن229632 93بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسن مجبل معير

 علي195593
ن 94بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكريوسف حسير

95بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر جواد حسن229359

96بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعباس محمد عبداالمير436208

ن عباس عبيد195400 97بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

 محمدعلي دهام435340
ن 98دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

99دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرجعفر محسن كريم195520

100دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي مكي مسلم393470

101دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرسمير عبدالعالي كاظم195318

102دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي خلف عبد435251

 علي رشيد435102
ن 103دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

104دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي عايد خزعل195553

105دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرهاشم محمد حسن392451

106دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرعامر علوان حسن394054

ن392306 107دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر محمدعلي حسير

108دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرمرتضن عبدالعباس عليوي195353

109دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرمزهر عبداالمير مهدي195572

110دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرعالء كريم جعفر435700

111دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرمنتظر عبداالمير جير435111



112دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكررياض جواد عبد435740

113دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد سلمان مهدي392877

114دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرحمزة شهيب احمد229256

ي فخري عباس229245 115دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرناجر

116دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد كاظم احمد502466

117دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرجاسم محمد جير502325

118دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرعباس حمدان كاظم195525

119دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرمكي مهدي محمد435011

120دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرمهدي رضا مهدي393003

ن حسن502505 121دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرمشتاق عبدالحسير

ن عبد435420 122دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي حسير

123دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرقيض طالب عبيد544246

ن عارف435074 124دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي معير

125دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرسيف جاسم عبيس436085

126دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي شعالن محمود435105

127دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرمهدي احمد عبدالكريم502346

128دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرابراهيم بدري عباس392664

129دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي محمد عبيد195313

ن435720 130إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرسعيد جاسم حسير

ي منىسي435226
 
131إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي رزوق

132إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد خضير عباس435149

133إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد شهيد كريم502511

ن كاظم435775 134إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكريارس حسير

135إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكراسعد نبيل صبيح544237

1دكتوراهمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي جواد عبد195455

2ماجستيرمدرسة االستقالل21598بابلذكرامير جاسم محمد435688

ن195333 3ماجستيرمدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر سلطان حسير

ن حيدر عبيس195276 4دبلوم عاليمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

5بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمالك سمير عبدالعالي195467

6بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرامير علي جابر195425

7بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي عمران فارس195463

ن393756 8بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكركرار علي حسير

9بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرشهاب طارق هالل436294

10بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكروالء كريم عبدعلي195416

11بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمصطفن عصام عباس392644

12بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد حيدر كاظم502504

13بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي حسن كاظم436178

14بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرسجاد محمد محي195537

15بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعباس محمد نايف195573

16بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرفالح حسن عبيد435083

17بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعقيل محمد جاسم392851

18بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي غيث محمد195401

ي435668
 
19بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكروعد وهاب رزوق

20بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرهيثم درسر خنجر392516

ن195423 21بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعالء طالب حسير

22بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراياد عبدعلي عبيد195600

23بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمالك علي عبد435348

24بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي عبداالمير جاسم195440

ن محمد195365 25بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي حسير

ن195476 26بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراكير ابراهيم حسير

27بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكركرار حيدر مال هللا229666

ن195303 28بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد علي حسير



29بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد رياض علي392491

30بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرامير احمد خلف195558

31بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد عباس محمد435699

ي195424 32بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكركرار ماجد ناجر

33بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي خالد صالح393355

34بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي محمد حسن195397

35بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي كامل مبدر435147

ن195557 ن محمد حسير 36بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

37بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعبدالرزاق كريم عباس195514

38بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد عبدالهادي جير195450

39بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعباس حيدر عبيس195389

ن نارص392595 40بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي حسير

41بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراوس اياد سليم195382

42بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد جاسم كريم435784

43بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرزيد عماد محسن392476

44بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرسالم خضير مجيد392955

45بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرسالم جليل خضير195393

46بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرموس سعد عبداالمير392804

ي435925 47بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرسيف علي ناجر

ن صالح195447 48بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرطه ياسير

49بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرزيد سالم عادل195482

50بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراحسان منصور عبد435246

ن502352 51بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد عيىس عبدالحسير

52بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعبدالرضا محمد عبدزيد435237

ن احمد393116 53بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي ياسير

54بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي عباس حمود195362

55بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد نبيل حسن195491

ن طالب435116 56بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي حسير

57بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد سلمان عبيس229837

58بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي محمد كاظم195477

59بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي ثائر نور392610

60بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد عامر محمد195496

61بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرسجاد صالح حسون195451

 علي جابر195444
ن 62بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

63بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد حسن مبدر534025

ي392687
64بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي عامر شمحن

65بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرسيف الدين جواد رسول195448

66بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمرتضن عباس حسن544242

67بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرزيد خالد كامل502445

68بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرصفاء كريم عبدالصاحب195535

ن عبد435080 69بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعالء حسير

70بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكررضوان مهدي محمد435789

71بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد عمار يوسف435154

غام محمد حسن393290 72بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكررصن

73بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي نسيم عباس392362

ي393273
ن شمحن 74بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي حسير

ن سعيد195377 75بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي حسير

76بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمنتظر عبدالكريم عبدالصاحب195410

ن طالب فاضل195544 77بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

 علي عبيد392419
ن 78بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

ي195427
79بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد حمزة راضن

 عامر عبدالعالي392941
ن 80بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير



81بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر سادر احمد392388

82بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرسيف علي حسن436281

83بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسن محمد عبد195619

84بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرلؤي صابر حسن195582

85بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي عبدالرزاق هادي195378

86بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي محسن جعفر435188

ن كريم195371 87بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد حسير

88بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعبدهللا علي محمد195413

89بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي وليد حسن435088

90بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر يحير عبيد195536

91بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد سمير سلمان195594

ن محمد نايف195366 92بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

93بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد فخري مهدي393011

94بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرزينعابدين احمد حسن393430

95بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكررسمد باسم جاسم195549

96بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرايمن ابراهيم مالك195398

97بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمرتضن سعدي نجم435373

ن منىسي عباس393084 98بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

99بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد عباس كاظم195374

 علي حبيب392578
ن 100بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

ي195329
101بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرزيد حمزة راضن

102بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسن فالح حسن393334

103بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعمار علي عباس393941

 علي سالم435362
ن 104بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

105بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعبدهللا مازن حسن392757

106بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي موس طالب195432

107بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكريونس علي حسن436312

هللا195484 108بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسن غالب خير

109بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرقاسم حسون محمد435334

110بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر صبيح مهدي502354

111بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر عباس مشجل392674

112بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد مطر صكب393040

113بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد ناظم هادي502553

114بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكركرار نارص جابر195367

115بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي هاشم هادي195576

116بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرطالل عبدالكاظم مغير434992

117بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرسجاد احمد عبدالكريم435121

ن فيصل غازي534023 118بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

 عبدعلي شعالن195434
ن 119بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

120بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرسالم محمد طالب502578

121بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكركرار احمد عيىس195387

122بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسن جاسم محمد435680

123بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر جواد كاظم393404

124بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعباس حسن حمد195315

ن سلمان392938 125بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي االكير حسير

126بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر محمد حسن195287

127بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي محمد نايف195390

128بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي حسن علي195316

129بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد كريم عبداالخوة392956

ن رضا حسن195368 130بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

131بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمهيمن رياض زكي502373

132بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرالباقر صالح حسون435152



133بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرهشام خزعل سالم435196

ن حسن502341 134بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر حسير

135بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرزين العابدين علي كاظم195403

136بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسام الدين نض صادق195417

137بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي ثامر عدنان435718

138بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي عباس محمد435712

139بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي محمد عدنان393107

ن195561 ق كاظم عبدالحسير 140بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراستير

141بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكراسامة عباس جواد502487

142بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمنتظر عبدالرحيم عبيد195517

ي435124 143بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي عماد ناجر

144بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسن فيصل غازي534019

145بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد حسون محمد435317

146بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكروليد صاحب هادي195479

147بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعبدهللا باسم لطيف195446

148بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرهشام عامر جاسم555772

149بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرزين العابدين محسن جعفر435185

150بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعمار عبدالجليل حبيب195420

151بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمصطفن كريم شجر195433

152بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي عزيز حميد436120

153بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي احمد يارس195301

154بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد جاسم محمد435648

155دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد موس جعفر195411

156دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرنور حمادي فخري392652

157دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكريوسف سمير عبدالعالي195443

158دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكركرار عالء صبار195546

159دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر حسن سليم195407

ن195556 160دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد عباس حسير

161دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرزكي محمد زكي435792

162دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرقاسم محمد جاسم502394

163دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد نعمة عبيد195281

164دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكريحير زيدان تركي195547

ن392708  علي حسير
165دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرمصطفن

166دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي حسن هاشم195414

ن حميد435505 167دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد عبدالحسير

ن195392  علي حسير
168دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرمرتضن

169دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرحمزة عماد باذر195622

170دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرعالء محمد محي195566

171دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرزيد عبدالزهرة حسون195501

ن شفيق195613 172دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد حسير

ن عبد195360 173دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد حسير

174دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرامير محسن كاظم392985

ي393137
ن شمحن 175دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكروميض حسير

 علي195298
ن 176دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي حسير

177دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد احمد نجم195293

178إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرسجاد محمد كريم435326

ي195575
179إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعالء صادق هانن

180إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي اديب نارص195543

181إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي جبار كاظم195419

182إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرربيع صالح نجم195456

183إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي مهدي عمران393710

184إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي صفاء عيدان436057



185إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد حمزة سعيد195489

186إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكريارس محمد هاشم195375

187إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعباس احمد يارس394079

ن393187 ن حمزة حسير 188إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

189إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكركمال حيدر نبيل502563

ن حسن مهدي195406 190إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

191إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي محسن عبود435308

192إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي محمود شاكر393299

193إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمهدي كاظم جواد502556

194إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد مرتضن عبدالعباس195347

195إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرامير كاظم عباس393921

196إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد محسن عبود435300

197إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد حمزة مطرسر393627

ن195335 ن سلطان حسير 198إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

ن393617 199إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعمر علي حسير

ن195494 200إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي احمد حسير

201إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرزيد حيدر عبدالكاظم435275

202إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي غالب جواد195277

203إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمدباقر صالح مهدي435786

ن195323  علي حسير
204إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمثين

ن عبدالشهيد392972  حسير
205إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمصطفن

206إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرامير عبدعلي عبيد195364

ن محمد هادي392900 207إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

208إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرامير توفيق حميد229761

209إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد قاسم جبار195369

ن كاظم393393 210إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرغيث حسير

211إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرسجاد صفاء حمزة195426

212إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكركريم عبداالمير جير435960

ي195532 213إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد كريم ناجر

ن نور195609 214إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمدالباقر حسير

215إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمنتظر مهدي عبدالهادي393442

ن سلمان392918 216إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرزين العابدن حسير

217إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرامير محمود شاكر393275

218إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرزيد كاظم محمد435065

219إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد ارشد وهب502427

220إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعباس حسام عباس195372

 علي حسن393445
ن 221إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرياسير

222إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي حيدر فخري435296

223إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد سامي ابراهيم435754

ن جواد435779 224إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرسجاد حسير

ن جاسم393567  حسير
225إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمصطفن

ن حسن195385 226إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعالء عبدالحسير

227إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد ماجد عبيس435915

ن مبدر393422 228إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي حسير

229إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد جاسم محمود393579

ن195325 230إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمنتظر عايد حسير

231إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر عباس ابرالهيم195304

232إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعباس سليم جواد195342

233إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمنتظر اياد سلمان195357

234إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد سالم عادل195485

235إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكركرار عبداالمير جاسم195391

ن عباس علوان393661 236إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير



237إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد حسن محمد392585

238إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد سادر احمد392324

239إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعباس كريم شجر195376

ي393697
 
240إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي حيدر ارزوق

241إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمسلم مكي مسلم435727

ن شجر جاسم195380 242إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعبدالحسير

243إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمدحسن عبدالحمزة يوسف435302

ن عبدالزهرة حسون195473 244إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

ن ليث عبد393374 245إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

ن عباس435746 246إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسن حسير

247إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد حسن سعيد436145

248إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرامير مكي هادي436143

249إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرامير حسام مسلم123978

250إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد علي طالب392831

ن خالد صالح195405 251إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

252إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد سعد عبداالمير195465

253إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرالياس صبيح مهدي393242

254إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرجواد رضا حسن195429

255إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعادل حمزة عباس435206

ن195533 256إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعمار عايد حسير

ن سلمان392898 257إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعبدهللا حسير

258إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد عباس علوان393600

259إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد عباس محمد393640

ن عاكف392893 260إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد حسير

261إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعبدهللا مهند سعد392428

262إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد حسن جبير195352

263إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمؤمل علي جابر195439

264إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرالمصطفن عباس خزعل393131

265إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرحيدر سالم عيىس195421

266إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي مرتضن عبدالعباس195384

267إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد احمد خلف393973

268إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي عايد كاظم195399

269إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد فاهم باقر502486

270إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرسجاد حبيب شهيد555774

271إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي عماد سعيد195483

272إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي حسن يوسف195324

ن435849 273إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعلي نهاد محمدحسير

274إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرمصطفن سعيد جاسم393515

275إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكريارس عمار يوسف195418

276إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد كريم خلخال392963

277إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكررفاء جاسم محمد392869

ن جاسم محمد502589 278إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

279إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكراكرم خضير عباس195513

 علي شجر195511
ن 280إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسير

281إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرسامي سعد سامي502404

282إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرحسن ثامر عبدالعالي435750

283بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعامر شاكر عبدالحسن195539

ن195523 284بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرخالد كامل عبدالحسير

ي195542 ي ناجر
285بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرنوفل شمحن

286بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعقيل علي غزوان393064

287بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرضياء كاظم محي393738

ن علوان502462 288بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلذكرعباس حسير



289دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرعياد علي نارص195454

ن جراد392565 290دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرمحمد عبدالحسير

291دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرحسن فاضل حسن195388

ي435071
292دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكراحمد عبدالمحسن منحن

293دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرقيس صالح مهدي434994

ن195355 294دبلوممدرسة االستقالل21598بابلذكرميثاق طالب حسير

295إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرلؤي حمزة علي195321

296إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلذكرعالء مرزة حمزة195295

1دبلوم عاليمدرسة االستقالل21598بابلأنيىعالهن حكيم جبارة435672

ن392528 2بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزينب غازي محمدحسير

3بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىفائزة محمد حردان435987

4بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىليل جبار كصاد393118

5بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىسعاد جواد عبد435090

6بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىفيحاء جواد عبد435099

7بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىعفران ظاهر عبدهللا394138

8بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىعلياء جواد صاحب392355

9بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىهيفاء طالب كاظم393372

10بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىسماح كاظم عمران229620

11بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىكوثر كاظم مجيد393167

12بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىانعام حديد محسن435341

13بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىشيماء جواد عبد435236

14بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىالهام عليوي نارص435726

ة حسن نجم195522 15بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىامير

ن392766 16بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزينب يحير ياسير

17بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىمائدة كاظم عمران393090

ن نجم436000 18بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء ياسير

سناء حسن علي435933
19بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

20بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىساهرة حسن نور195327

21بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىفاطمة خضير عباس229263

ن عباس محسن436017 22بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىياسمير

23بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىوسن قحطان سلمان195383

ن سعيد436255 24بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزينب حسير

25بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىارساء كاظم ندة393063

26بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىنهلة محمد باذر393443

 مكي عبادي435669
27بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىمصطفن

28بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىسارة خالد شاكر502434

ن195332 29بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىندى احمد حسير

ن نور393111 30بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىحوراء حسير

31بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىمريم ستار صخيل502333

32دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىنعيمة عبد عبيد435355

ثناء حسن علي435210
33دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيى

34دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىهناء عبدالواحد عودة393542

35دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىفاطمة كاظم عيىس229319

36دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىلمياء محمد موس279197

37دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىكريمة سهيل عبيد393437

ن حسن392547 38دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىايمان حسير

ي كاضم544239 39دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىنورا ناجر

ن صاحب435736 40دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىعلياء حسير

41دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىخولة محسن عبيد502497

ن229582 انتصار علي حسير
42دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيى

43دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىريام عادل مجدي195379

رشا جواد مكي229384
44دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيى



45دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىانتضار عباس حازم195279

ايمان علي مسلم229327
46إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

47إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىهند عبداالمير مهدي195320

48إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىامل جبار ابراهيم392735

49إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء عبدالرحيم عبيد195599

ن طالب435173 1ماجستيرمدرسة االستقالل21598بابلأنيىسهير حسير

2ماجستيرمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء عبدالرزاق عباس502370

3ماجستيرمدرسة االستقالل21598بابلأنيىهدى جواد عبد195452

بان علي حسن195348
4ماجستيرمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

ن نور195606 5ماجستيرمدرسة االستقالل21598بابلأنيىارساء حسير

6ماجستيرمدرسة االستقالل21598بابلأنيىحوراء قضي جواد195441

7ماجستيرمدرسة االستقالل21598بابلأنيىارساء عماد سعيد195526

8ماجستيرمدرسة االستقالل21598بابلأنيىحوراء حمزة وحيد435385

9بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىوسن فائق محمد393126

10بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىميسم خالد صالح195589

ن حسن195615 11بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىرشا عبدالحسير

ن393269 12بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىمريم عبيس عبدالحسير

13بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىمىه وليد حسن393020

14بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىسمية خضير عباس392375

15بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىهدى احمد كريم435800

ق رحيم هادي195438 16بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىاستير

17بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىفاطمة عبدعون حسن195314

ن195370 18بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىتبارك انور ياسير

19بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىرباب حامد خليف195610

20بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىحوراء عبدالحمزة يوسف393356

رفل علي جواد393472
21بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

ايات علي هادي195289
22بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

23بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىاسيل وليد حسن394190

24بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىمروة سعد احمد195430

25بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىوفاء صالح حسن195597

26بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىسناء عباس محمد393088

27بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىدعاء عماد محسن392521

28بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزينب حيدر مال هللا195344

ن195570 29بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىتمام يحير ياسير

ن435397 30بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىنورس احمد حسير

31بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىسارة فخري مهدي392748

32بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىاطياف خضير عباس195571

33بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىانفال لؤي محسن195402

34بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء خالد صالح195492

35بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىارساء رزاق عبود435705

ود ثامر عبدالعالي435368
36بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

ن جواد435200 وق حسير 37بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىرسر

38بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىغفران حسن حمزة195590

ن163742 انهار علي حسير
39بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

ن سعيد394061 40بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىارساء حسير

41بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزينب عبدالكريم عبد502450

رسل حسن علي435190
42بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

ن محمد بخيت544244 43بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىحنير

44بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىميس مهند عبدهللا195285

45بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىمروة عبداالمير جير392922

46بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىسارة عباس عبيد195469

47بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىصبا عامر راشد398430



48بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىنور زمان صاحب392696

49بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىارساء ستار كاظم544247

50بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىهبة وليد حسن435431

51بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىهديل نبيل حسن195488

ن حسن195564 52بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىرواء حسير

رسل سمير عبدالعالي393313
53بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

54بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىسحر عباس علوان195428

ن ابودعيلة436161 55بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىنضة عبدالحسير

56بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىلم احمد كريم435233

57بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىفاطمة كاظم عبيد502576

58بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىصفا مازن حسن476021

59بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىميس علي عباس195527

60بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىفرح حيدر جيجان125546

61بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىرسل ابراهيم شاكر195562

ن حسن195296 62بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىمروى حسير

زهراء سلمان علي195412
63بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

64بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىندى اسماعيل خليل435756

ن502584 65بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزينب عيىس عبدالحسير

66بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىايات فاضل سعيد394099

ي195530 67بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىمسار كريم ناجر

68بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىاشوان طه احمد393036

هبة علي جهاد195299
69بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

70بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىنور عيىس خضير393668

71بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىرسل كريم سعدون392564

72بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىهدير عبدالرزاق حاتم435664

73بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىنورا عايد احمد392800

رشا قاسم علي195358
74بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

75بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزينب احمد جاسم195518

76بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىريام جواد صالح392594

77بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىضح عايد احمد250317

78بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزينب حمزة عبدالزهرة502559

79بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىجيالن عصام عباس435252

80بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىامنة فاضل عزيز393460

ن195475 داليا علي حسير
81بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

82بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىنادية ستار عبدالهادي393458

83بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىنورة غانم فخري436035

84بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىنور اياد سليم195396

ن عصام عباس435026 85بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىياسمير

86بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزينب حامد مسلم435177

ن عباس393412 87بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء عبدالحسير

ن195453 88بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء كاظم عبدالحسير

ن435778 89بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىلبين احمد حسير

90بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىغيدة رعد صاحب195337

91بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىاالء محمد موس392663

مها سامي خضير392905
92بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

93بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىحوراء يعرب حميدي195363

94بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىهند فارس جودة394002

95بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىحوراء سعيد حسن434996

96بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىروى جواد حسن195345

97بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىشهد ماجد مظلوم435356

98بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزينب وهاب عزيز195565

99بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىرسل رياض علي392334



ن435129 100بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىهاجر قيس حسير

101بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىرونق هيثم شعران195386

رسل قاسم علي195486
102بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

103بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىهدى حاتم فارس436036

ن502359 104بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىنبال عيىس عبدالحسير

105بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىريم عبدالزهرة هاشم435319

شهد علي جهاد195300
106دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيى

ين محمد جابر195528 107دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىشير

ن جاسم393340 108دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىهدى حسير

109دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىسحر حمزة علي195343

110دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىاالء سليم كاظم392645

نور علي محمد195437
111دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيى

ن عبدالهادي264939 112دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىفاطمة تحسير

113دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىزينب سلمان عبيس195583

114دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىرسى جميل محمد195604

115دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىوهب محمد جاسم392405

زهراء علي موشنه195409
116دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيى

117دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىانفال فائق محمد195478

118دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىرفل صادق حميد435647

دعاء قاسم علي195356
119دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيى

120دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء قضي جواد195445

121دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء عمار عبيد195541

هللا195404 ن راجح خير 122دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىبنير

123دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىحوراء حبيب سلمان392824

124دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىرقية حمزة وحيد435761

125دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء سعد احمد195431

126دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىنورة سليم خضير195559

127دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىفاطمة مسلم هادي544245

128دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىوفاء فائق محمد250426

129دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىزينب خلدون احمد393387

130دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىزينب صادق حميد435663

131دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىدعاء كريم جير392762

ن195499 132إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىديانا احمد حسير

ن عبد195354 133إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء حسير

134إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىنجوى مسلم هادي195338

ن436137 135إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىحوراء عبيس عبدالحسير

136إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىفاطمة مثين هادي435063

137إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء محمد عبدزيد195341

ن جواد435768 138إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىفاطمة حسير

139إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء عصام عباس435033

ن فاضل عبدزيد435037 140إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىبنير

141إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزينب ليث عبد393318

فاطمة علي حسن195350
142إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

143إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىمريم حمزة رحيم195317

144إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىريام محمد مرزة195461

145إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء خليل عبدالحسن398071

146إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىرسل حديد محسن435336

147إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىتبارك فاضل سعيد394177

148إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزينب رياض علي392567

149إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزبيدة زيد خلف435802

150إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىبان عباس نجم502540

151إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىصفا وليد حسن394170



152إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىرنا عباس محمد393644

153إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىفاطمة ليث عبد393322

154إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىسارة جاسم جهاد435260

155إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىفرح حسام عباس195381

156إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىحوراء عباس مشجل393810

غفران علي خليل397959
157إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

158إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىغدير صاحب كريم502474

159إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء محمد حسون195505

ن229728 160إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء عالء حسير

161إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء صالح خضير436046

162إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىايالف مازن حسن195540

163إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىاقبال غانم فخري435714

164إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىنور احمد كريم436097

165إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىحوراء عبدالزهره حسون502421

166إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء حيدر ايوب435403

ن435242 167إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىسحر محمد حسير

168إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء حيدر فخري435287

169إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىايمان يعرب لهيمص195394

170إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزينب عبد مهدي195500

171إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىسحر علي حمزة195442

172إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىسارة اسماعيل محمد195359

173إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىضح كاظم محمد195395

174إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىزينب حسن سعيد435895

عذراء ثامر عبدالعالي435875
175إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

داليا حسن عبدعلي195351
176إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيى

177إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىمروة وليد حسن393150

178إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىفاطمة محمد عبدزيد393381

179بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىميساء ابراهيم شاكر393370

180بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىازهار ابراهيم شاكر392782

181بكالوريوسمدرسة االستقالل21598بابلأنيىاسماء عباس عبيد195346

182دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهرة طالب ابراهيم392817

183دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىتحرير عباس احمد195422

184دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىعتاب عباس عبيد195349

185دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىزينب محمد حسن393741

186دبلوممدرسة االستقالل21598بابلأنيىزهراء عباس رحيم435245

187إعداديةمدرسة االستقالل21598بابلأنيىوردة مهدي عباس392753

ي غرق11599بابلذكرعلي طرخان خرباط501873 1دكتوراه1انر

ي غرق11599بابلذكرعباس حمزة محمد195693 2ماجستير1انر

ي501860
ي غرق11599بابلذكرمرتضن محمد شانن 3ماجستير1انر

ي غرق11599بابلذكرعباس كاظم حسن418258 4ماجستير1انر

ي غرق11599بابلذكرعدنان طالب كاظم195673 5بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرسعد يحير خضير343435 6بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكريحير عبدالكاظم عبود336911 7بكالوريوس1انر

ي392724 ي غرق11599بابلذكررزاق كاظم ناجر 8بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرحيدر طالب كاظم339659 9بكالوريوس1انر

ن392651 ن عليوي حسير ي غرق11599بابلذكرحسير 10بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعبدالعباس حمزة حسن345774 11بكالوريوس1انر

ي337607
ي غرق11599بابلذكرمحمد عليوي راضن 12بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرهادي كشيش كريم337228 13بكالوريوس1انر

ن محمد170196 ي غرق11599بابلذكرستار حسير 14بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرحيدر حبيب حسن418056 15بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكربهجت عبيد جيجان195817 16بكالوريوس1انر



ي غرق11599بابلذكرعبداالله عليوي كاظم390168 17بكالوريوس1انر

ي501856
ي راضن

ي غرق11599بابلذكرواثق شانن 18بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرقاسم جابر نور418194 19بكالوريوس1انر

ن345795 ي غرق11599بابلذكرقاسم حسون حسير 20بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد يوسف حبيب345773 21بكالوريوس1انر

ن336640 ي غرق11599بابلذكراحمد فاهم عبدالحسير 22بكالوريوس1انر

ن339768 ي غرق11599بابلذكرعقيل عبدالكاظم حسير 23بكالوريوس1انر

ن موس يوسف337416 ي غرق11599بابلذكرحسير 24بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمشتاق طالب شنان337603 25بكالوريوس1انر

ن حسون393123 ي غرق11599بابلذكرحليم حسير 26بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي رحمن فرحان339684 27بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمقداد حسن نعمة393405 28بكالوريوس1انر

ن393147 ي غرق11599بابلذكراحمد كاظم حسير 29بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرواثق جعفر كريم501898 30بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكراسعد صالح عبد195729 31بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمثين حمزة محمد339780 32بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرحيدر ابراهيم محمدحسن418411 33بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد علي سلمان195872 34بكالوريوس1انر

ن جاسم337600 ي غرق11599بابلذكرسجاد محمدحسير 35بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرحيدر حبيب عليوي195714 36بكالوريوس1انر

ن393361 ي غرق11599بابلذكرعادل محمد حسير 37بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمطلك حلبوص مطلك196337 38بكالوريوس1انر

ن محمد391270 ي غرق11599بابلذكرعادل حسير 39بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد جواد كاظم501834 40بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمحسن حمزة حسن339748 41بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكراحسان جعفر كريم345776 42بكالوريوس1انر

ن196215 ي غرق11599بابلذكرمحمد فاهم عبدالحسير 43بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكررسول حبيب صالح196102 44بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعباس توفيق عبود337387 45بكالوريوس1انر

ن عبدالعباس336630 ي غرق11599بابلذكرحيدر طعير 46بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرنبيل قيس هادي195663 47بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد عبد عباس392315 48بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي صالح هادي196194 49بكالوريوس1انر

ن195680 ي غرق11599بابلذكرقاسم احمد حسير 50بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرامير سعد محسن392707 51بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرامير عذاب عبدالكاظم195659 52بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد خليل عبود418467 53بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكركرار عبدالكاظم حبيب501776 54بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمناف طعمه محيسن524271 55بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكراكرم هادي جير337015 56بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعباس مهدي علي393706 57بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعزالدين عيىس حميد345798 58بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرحسن محمد عبود195891 59بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي فليح حسن392453 60بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرغسان خضن كاظم393022 61بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمروان فيصل غزاي392600 62بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرفراس كاظم حسن524341 63بكالوريوس1انر

يف عبدالحمزة501808 ي غرق11599بابلذكراحمد رسر 64بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد عبدالحسن هادي195830 65بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد رحيم حسن337376 66بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعالء جعفر كريم393986 67بكالوريوس1انر

ن393651 ي غرق11599بابلذكرحسام طه ياسير 68بكالوريوس1انر



ي غرق11599بابلذكرعلي حمزة جبار195654 69بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكريوسف اسعد هاشم336664 70بكالوريوس1انر

ي524315
ي غرق11599بابلذكرزيد رحيم راضن 71بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعماد ناظم نومي393037 72دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي عباس عليوي391283 73دبلوم1انر

ن نعمة ركبان501818 ي غرق11599بابلذكرامير 74دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكربشار فليح حسن393066 75دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرصالح هويدي بري  ىهي195775 76دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرترف عبدالسادة حنون393496 77دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرصفاء صادق عبدالسادة195667 78دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرمهدي صالح عبد195984 79دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرحامد هادي حداوي195698 80دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرقاسم عالوي عبود336872 81دبلوم1انر

ي392426
ي غرق11599بابلذكرعباس عبدالمحسن راضن 82دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرعدنان خليل برهان195845 83دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكروليد نض كرم195870 84دبلوم1انر

ن195764 ي غرق11599بابلذكرارشد كاظم حسير 85دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد مكي كاظم337544 86دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكركرار مهدي حسن195884 87دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي عدنان طالب418327 88دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرستار منصور حمزة170268 89دبلوم1انر

ن392675 ي غرق11599بابلذكراحمد مكي حسير 90دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرسعد محسن صيهود392858 91دبلوم1انر

ن ادريس170141 ي غرق11599بابلذكرعلي حسير 92دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرمؤيد نارص غازي339724 93دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرلؤي جواد عبدالكاظم333933 94دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد هادي حداوي196211 95دبلوم1انر

ن418130 ي غرق11599بابلذكرجعفر عالوي حسير 96دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد عدنان طالب418198 97دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكراسماعيل حسن مهدي195904 98دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرحيدر سليم محسن196295 99دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرعباس سلوم عبدالزهرة336961 100إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرغسان حبيب صالح345807 101إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرحسام عبدهللا عبدعلي195742 102إعدادية1انر

ن339620 ي غرق11599بابلذكركرار علي حسير 1دكتوراه1انر

ن336685 ي غرق11599بابلذكرمجتير سعدون حسير 2ماجستير1انر

ي غرق11599بابلذكرجبار يارس هادي195719 3بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكررامي سالم نارص345819 4بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد حاتم مرزة195783 5بكالوريوس1انر

غام عباس جاسم195731 ي غرق11599بابلذكررصن 6بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي عدنان كريم337594 7بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرايهاب جبار ادهام543978 8بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمصطفن سالم نارص334353 9بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد عبدالحمزة جياد337583 10بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرقاسم محمد جبار345777 11بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرحمزة جبار مبدر392997 12بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرامير غازي مجهول393104 13بكالوريوس1انر

 علي393117
ن ي غرق11599بابلذكرعباس حسير 14بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد عباس حسون337616 15بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمرتضن عواد كاظم501790 16بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرحيدر كريم كاظم392661 17بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرزاهد يحير زكي170203 18بكالوريوس1انر



ي غرق11599بابلذكرهشام عادل محمد195778 19بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرحيدر صبيح عبدالحمزة337560 20بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرماهر علي مرهون418139 21بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرفالح حسن كامل195825 22بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد عباس جاسم195861 23بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي اياد كريم393096 24بكالوريوس1انر

ن عبدهللا عبدعلي195674 ي غرق11599بابلذكرحسير 25بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمهدي حاتم مرزة195751 26بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعباس عبدالزهرة كاظم501922 27بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد ابراهيم ععبدالكريم345816 28بكالوريوس1انر

 علي طالب392838
ن ي غرق11599بابلذكرحسنير 29بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمود يارس هادي195726 30بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكروسام عظيم عطية170214 31بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعباس كاظم حمزة195681 32بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمصطفن حميد سعيد195834 33بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرحسام عادل محمد337573 34بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد طاهر فريق555966 35بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرحيدر حميد احمد391102 36بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعباس فاضل جير195925 37بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد خضير عباس195821 38بكالوريوس1انر

ن339807 ي غرق11599بابلذكرازهر مكي حسير 39بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي رسسوح ثجيل345800 40بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرامير حيدر جاسم195800 41بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد عادل عبود170225 42بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد عباس سلوم195699 43بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعقيل عبدالكاظم حبيب555964 44بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرحمزة سعد حاكم195838 45بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرحسن جواد حسن170278 46بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرميثم محمد جواد195836 47بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي حميد احمد394052 48بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد سليم محسن195648 49بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكركرار حيدر عبد336694 50بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي عبدالعباس فهد195918 51بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعباس كاظم عطشان195801 52بكالوريوس1انر

يف195777 ي غرق11599بابلذكرسجاد علي رسر 53بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد عبدالحر عباس392291 54بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي سليم محسن196282 55بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرسجاد علي شاكر195687 56بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمصطفن عبدالحر عباس392302 57بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد مسلم جابر392356 58بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرحسن خنياب عبد418482 59بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكركرار صبيح عبدالحمزة337054 60بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرحسن طاهر فريق418311 61بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرجعفر علي ابراهيم195804 62بكالوريوس1انر

غام علي خليل195886
ي غرق11599بابلذكررصن 63بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكروائل محمد سعدون337586 64بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرارشد مطرسر زبالة345785 65بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد ابراهيم راهي195819 66بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمالك محمد مياح334227 67بكالوريوس1انر

ن صباح حسن524295 ي غرق11599بابلذكرحسير 68بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرحسن عباس ابراهيم391031 69بكالوريوس1انر

ن نوري كاظم336417 ي غرق11599بابلذكرحسير 70بكالوريوس1انر



ي غرق11599بابلذكرعلي محمد حسن501792 71بكالوريوس1انر

ن يارس337368 ي غرق11599بابلذكراسامة عبدالحسير 72بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد فاضل جير195745 73بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد نجم صبار195769 74بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد عباس هادي195717 75بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي ثامر نارص337524 76بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرامير علي محمد195986 77بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرحسن علي صكبان196201 78بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرنايف صادق نايف195722 79بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكركاظم محمد يوسف418237 80بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد مكي علي392399 81بكالوريوس1انر

ن196029 ي غرق11599بابلذكرمحمود صباح ياسير 82بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمنتظر احمد حمزه337551 83بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرمصطفن عزيز هادي170121 84دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي فخري حمزة337531 85دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي حسن جير195982 86دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي حبيب عليوي336703 87دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرعباس رعد هاشم393008 88دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرزين العابدين عبدالجليل عباس337588 89دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرحسن موس يوسف501811 90دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد سعدون عبوسي345792 91دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرمهند حامد حسن195888 92دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكربشير عبدالحر عباس392341 93دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي ابراهيم حبيب392639 94دبلوم1انر

 جبير حميد394028
ي غرق11599بابلذكرمصطفن 95دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي موس حميد392442 96دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكركرار حسن بدوي195683 97دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرغيث علي محمد337563 98دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرحمزة عبداالمير طالب195788 99دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي فاهم صبار170219 100دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرحيدر احمد عبدالواحد345806 101إعدادية1انر

ن196268  علي حسير
ن ي غرق11599بابلذكرحسير 102إعدادية1انر

ن392665 ي غرق11599بابلذكرزين العابدين علي عبدالحسير 103إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد مطلك حلبوص195651 104إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمصطفن حمزة هاشم196166 105إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرابراهيم خليل ابراهيم170181 106إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد وهاب حلبوص196340 107إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد وهاب حلبوص195753 108إعدادية1انر

ي555960
ي غرق11599بابلذكرارسالن خالد راضن 109إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرميالد فاضل جير196055 110إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرضيف كريم هادي339639 111إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد كريم جير339851 112إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد عبدهللا خالص334030 113إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرعامر عادل محمد196182 114إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمصطفن اسعد هاشم543995 115إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد حسن علي336938 116إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمحسن محمد محسن393260 117إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرحسن مجيد زكي195867 118إعدادية1انر

ن محمد عليوي418213 ي غرق11599بابلذكرياسير 119إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد حامد مراد170208 120إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرنوار حيدر عبيس543991 121إعدادية1انر

ي339841
ي غرق11599بابلذكرزيد رزاق راضن 122إعدادية1انر



ي غرق11599بابلذكرمسلم حسن هاشم393154 123إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرعصام بالسم فهد394126 124إعدادية1انر

ن محمد195773 ي غرق11599بابلذكرسالم حسير 125إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي حبيب صالح333241 126إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي عايد محمد195645 127إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمصطفن مسلم جابر195670 128إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمصطفن مشتاق طالب336926 129إعدادية1انر

ن بوهان عباس392352 ي غرق11599بابلذكرحسير 130إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكروسام جاسم نصيف391330 131إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي مطرسر زبالة337215 132إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي حسن كامل337340 133إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرحسن احسان علي336635 134إعدادية1انر

ن كشيش195846 ي غرق11599بابلذكركرار عبدالحسير 135إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرخضن عليوي كاظم345820 136إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد عايد محمد195642 137إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرسجاد كديمي يوسف337356 138إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرحسن حمزة عبدايوب196051 139إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد حمزه عبدزيد393130 140إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمصطفن عباس حبيب418138 141إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد عبدالرحيم لهب393331 142إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكريوسف حمزة عبدالسادة418215 143إعدادية1انر

ن كشيش195899 ي غرق11599بابلذكرعلي عبدالحسير 144إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمرتضن رعد هاشم195874 145إعدادية1انر

 علي جاسم195959
ن ي غرق11599بابلذكرحسير 146إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمرتضن عبدهللا عباس393897 147إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكررضا مكي عبدالرضا170247 148إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكركاظم حمزة عبدالسادة417715 149إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرامير عبدعمران عبدالرضا195932 150إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمرتضن جبار كاظم195697 151إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكركرار سعدون كريم195828 152إعدادية1انر

ن غزال418279 ي غرق11599بابلذكروالء حسير 153إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكراياد علي كمر393593 154إعدادية1انر

ن عودة392228 ي غرق11599بابلذكركاظم حسير 155إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمهدي صالح هادي339611 156إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمصطفن رحيم حسن195806 157إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرحسن باسم وحيد195715 158إعدادية1انر

ن رحيم نور196125 ي غرق11599بابلذكرحسير 159إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرابراهيم هادي يونس418166 160إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد فاضل حسن524285 161إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد شعالن كاظم195878 162إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكركرار حيدر كريم196036 163إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرامير اسماعيل محمد196092 164إعدادية1انر

ن339771 ن عباس عبدالحسير ي غرق11599بابلذكرحسير 165إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرحسن سليم نعمة339742 166إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرحامد فاضل حسن392438 167إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد نايف عودة195704 168إعدادية1انر

ن مازن شدهان195841 ي غرق11599بابلذكرحسير 169إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد ازهر جاسم170252 170إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمدالجواد عباس رحيم336670 171إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرحسام حسن محيسن337538 172إعدادية1انر

ن محمد393292 ي غرق11599بابلذكرعماد حسير 173إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي صادق صير336644 174إعدادية1انر



ي غرق11599بابلذكرحسن عادل منصور337304 175إعدادية1انر

ي195995
ن
ي غرق11599بابلذكرمصطفن كاظم شاق 176إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرحسن علي محمد391355 177إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرحيدر صباح طالب195953 178إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد شعالن كاظم524352 179إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمصطفن عامر مهدي393057 180إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد صالح محمد170230 181إعدادية1انر

ن خضن كاظم417963 ي غرق11599بابلذكرياسير 182إعدادية1انر

ن حيدر جاسم291482 ي غرق11599بابلذكرحسير 183إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرارشد حيدر خليل417687 184إعدادية1انر

ن علوان195668 ي غرق11599بابلذكرامير حسير 185إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد خضن كاظم291490 186إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرغدير حامد رحيم418182 187إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي غيدان كريم394101 188إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد فرحان طعمة196289 189إعدادية1انر

ي544005
ي غرق11599بابلذكرفاهم رحيم راضن 190إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرذوالفقار علي سليم392806 191إعدادية1انر

ي543984
ي غرق11599بابلذكرمحمدعلي رحيم راضن 192إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرحسن علي جاسم339737 193إعدادية1انر

ن عزال196065  حسير
ي غرق11599بابلذكرمصطفن 194إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرقاسم عباس شنان195727 195إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرعلي جواد كاظم339784 196إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكراحمد حيدر خليل195847 197إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرمحمد فاضل جاسم339827 198إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكروسام ناجح حسون170186 199إعدادية1انر

 علي196176
ن ي غرق11599بابلذكرمنتظر حسير 200إعدادية1انر

ن196307 ي حسير
ي غرق11599بابلذكرمحمد تف  201إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرسعدون رحيم جير195765 202بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرصالح هاشم خضير418005 203بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرعباس خضير عباس337399 204بكالوريوس1انر

ن170314 ي غرق11599بابلذكرصالح محمد حسير 205بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلذكرحسن مرزة عبد195739 206دبلوم1انر

ي418430
ي غرق11599بابلذكرهادي عبداالمير راضن 207دبلوم1انر

ن رسهيد195810 ي غرق11599بابلذكرعباس حسير 208دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكرحسن جير سلمان196011 209دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكروليد عدنان عبدالعباس501927 210دبلوم1انر

ي غرق11599بابلذكررائد عبدالحمزة ضاري501786 211إعدادية1انر

ي غرق11599بابلذكرابراهيم عبد نارص195703 212إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىهدى محمد منىسي394082 1ماجستير1انر

ي غرق11599بابلأنيىعبير كريم محمد543974 2ماجستير1انر

ي غرق11599بابلأنيىفرح لطيف عودة476105 3بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىساجدة سهيل نجم195762 4بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىغيداء رحمن عبد392363 5بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىزينة عماد ناظم392326 6بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىسحر عالء مهدي195694 7بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىابتهال ناظم صاحب561562 8بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىرانية كاظم فخري524277 9بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىافراح نايف عودة195708 10بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىرغدة عباس رزاق334273 11بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىقبيله شنان كاظم196032 12دبلوم1انر

ي غرق11599بابلأنيىمائدة حبيب عليوي393875 13دبلوم1انر

ي غرق11599بابلأنيىازهار بدر عبد339665 14دبلوم1انر



ي غرق11599بابلأنيىاقبال كاظم علوان196023 15إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىزينب حسن حميد337612 16إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىغفران عبدعمران عبدالرضا195854 1ماجستير1انر

ي غرق11599بابلأنيىفرقد سليم مراد418068 2ماجستير1انر

ي غرق11599بابلأنيىايناس سعدون عباس391275 3ماجستير1انر

ي غرق11599بابلأنيىنور محسن هادي195676 4بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىميساء صالح حسن170257 5بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىهبة حسن يارس195857 6بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىانوار حيدر خليل392685 7بكالوريوس1انر

ن170162 زهراء علي حسير
ي غرق11599بابلأنيى 8بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىغفران عادل عبيس337592 9بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىاسماء كاظم حسن418360 10بكالوريوس1انر

ن حيدر محمد417933 ي غرق11599بابلأنيىحنير 11بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىزينب عباس حسون195850 12بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىزهراء مهدي حسن195865 13بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىرواء محمد كريم337447 14بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىبتول خليل عبدالمحسن543988 15بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىهبة جبار كاظم195823 16بكالوريوس1انر

ى عباس حسن195771 ي غرق11599بابلأنيىبرسر 17بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىنور عباس محمد170682 18بكالوريوس1انر

بيداء علي حسون170240
ي غرق11599بابلأنيى 19بكالوريوس1انر

يف كاظم543987 ي غرق11599بابلأنيىساره رسر 20بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىهاجر جبار كاظم195914 21بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىهبة كاظم سلوم195656 22بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىختام عبدالزهرة مفجع391396 23بكالوريوس1انر

رساب عبدالزهرة مجلي339634
ي غرق11599بابلأنيى 24بكالوريوس1انر

زهراء حيدر علي170173
ي غرق11599بابلأنيى 25بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىارساء صالح هادي337028 26بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىزينب عامر صاحب195805 27بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىزينب خنياب عبد418003 28بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىورود دوهان يحير337620 29بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىانوار عبدهللا عليوي393740 30بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىكوثر عباس سلوم337005 31بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىايمان نوري عبد418348 32بكالوريوس1انر

ن394015  علي حسير
ي غرق11599بابلأنيىضن 33بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىكوثر محمود مراد337033 34بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىمناهل عبدالحمزة عبدالعباس391259 35بكالوريوس1انر

ي391319
ن راضن ي غرق11599بابلأنيىهبة حسير 36بكالوريوس1انر

ن392415 ي غرق11599بابلأنيىنرسين طه ياسير 37بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىنور خليل عبود195913 38بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىفرات عبد عباس195816 39بكالوريوس1انر

ن390033 ي غرق11599بابلأنيىحوراء قاسم عبدالحسير 40بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىسارة كاظم حسن418280 41بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىهاجر عامر صاحب334910 42بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىهبةهللا حسن حميد339802 43بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىارساء حيدر خليل390992 44بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىنرجس اسماعيل ابراهيم339705 45بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىزهرة وهاب حلبوص170135 46بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىزهراء حسن عبدالعباس463334 47بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىفاطمه جاسم نجم391345 48بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىبتول حاتم مرزة195780 49بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىاسماء صالح هادي195644 50بكالوريوس1انر



ي غرق11599بابلأنيىلم سعدون رحيم195757 51بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىصفا عباس حسن501821 52بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىارساء كاظم حسن418395 53بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىغدير رسول عبدالزهرة345787 54بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىابتهال ثامر عبدهللا339628 55بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىزينب نايف عودة196008 56بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىاغاريد عدنان خضن336577 57بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىارساء فاهم صاحب195795 58بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىغسق محمد كاظم195894 59بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىانعام فاهم صاحب195792 60بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىزهراء جمال هادي345823 61بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىحوراء فاخر محمد337577 62بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىعلياء محمد عبدالحسن392828 63بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىايهاب موس كريم501815 64دبلوم1انر

ي غرق11599بابلأنيىعلياء كريم عبد196311 65دبلوم1انر

ي غرق11599بابلأنيىالهام عبدالعظيم لهب390001 66دبلوم1انر

ن195733 زهراء علي حسير
ي غرق11599بابلأنيى 67دبلوم1انر

ي غرق11599بابلأنيىامال وهاب هادي195880 68دبلوم1انر

ي غرق11599بابلأنيىزهراء صالح هادي195879 69دبلوم1انر

ي غرق11599بابلأنيىايمان مرزة عبود195738 70دبلوم1انر

ي غرق11599بابلأنيىفاطمة داخل حسن501803 71دبلوم1انر

ي غرق11599بابلأنيىزهراء حسن حميد345770 72دبلوم1انر

ي غرق11599بابلأنيىفاطمة محمد عبدالحسن195965 73إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىايمان عباس رزاق334233 74إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىزهراء اسماعيل رسهيد211294 75إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىبراء محمد جبار345794 76إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىاسماء نعمة عبيس339646 77إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىنبا مسلم محمد339677 78إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىزهراء عبدهللا عليوي392379 79إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىفاطمة حمزة حسن195862 80إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىتف  اسعد هاشم339718 81إعدادية1انر

ي عبدالمحسن501917
ي غرق11599بابلأنيىمروة هانن 82إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىانتظار عباس رزاق334248 83إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىزهور حمزه مجيد393834 84إعدادية1انر

اس يوسف فاضل195911 ي غرق11599بابلأنيىنير 85إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىزهراء عباس حسون336976 86إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىزينة محمد موس345802 87إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىمريم عباس حسون337596 88إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىزمن عباس حسن524304 89إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىفاطمة سالم عباس196084 90إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىنورالهدى عباس رزاق334299 91إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىنبا سعدون رحيم196072 92إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىغدير عقيل سلوم170168 93إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىضالل محمد يوسف339794 94إعدادية1انر

حياة علي كمر393450
ي غرق11599بابلأنيى 95إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىنور رسول عبدالكاظم195851 96إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىزينب خليل عبود393044 97إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىازهار مطلك حلبوص195660 98إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىبتول عمران هادي195863 99إعدادية1انر

ن339673 رنده علي حسير
ي غرق11599بابلأنيى 100إعدادية1انر

ي فرحان174251 ي غرق11599بابلأنيىوداد ناجر 101إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىنبا سالم عباس394000 102إعدادية1انر



يف كاظم196060 ي غرق11599بابلأنيىزهراء رسر 103إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىزهراء كاظم صكب544001 104إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىزهراء رسول عبدالكاظم195814 105إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىفاطمة محمد جبار336971 106إعدادية1انر

ي مسلم كرم195767
ي غرق11599بابلأنيىتهانن 107إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىابرار سعد يحير334502 108إعدادية1انر

سهيلة مجيد زكي195896
ي غرق11599بابلأنيى 109إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىريام طالب يوسف345789 110إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىسارة هادي صالح339798 111إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىنرجس محمد عبدالحسن195732 112إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىنبا طاهر حميد339867 113إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىفاطمة عامر عبدالحسن195760 114إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىهاجر عباس رزاق337518 115إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىطلبة ابراهيم جاسم195919 116إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىسماح نايف عودة195885 117إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىميسم اياد لفته196068 118إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىزهراء محمد يوسف337514 119إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىزهراء خنياب عبد نور417833 120إعدادية1انر

ي غرق11599بابلأنيىحليمة طالب كاظم418341 121بكالوريوس1انر

ي غرق11599بابلأنيىسوسم جواد اسماعيل391387 122إعدادية1انر

ن519779 1ماجستير1أألسكندريه 41611بابلذكرجبار عجمي امير

2ماجستير1أألسكندريه 41611بابلذكرشاكر عثمان داود544189

3ماجستير1أألسكندريه 41611بابلذكرهيثم مهدي جمعة471251

4ماجستير1أألسكندريه 41611بابلذكرحبيب سعدون عبيس474926

5ماجستير1أألسكندريه 41611بابلذكرحيدر جاسم محمد199791

ي544653
6ماجستير1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد ستار راضن

7دبلوم عالي1أألسكندريه 41611بابلذكرعبدهللا مطرسر بخيت544202

ن501315 8دبلوم عالي1أألسكندريه 41611بابلذكرمهند اسماعيل حسير

9دبلوم عالي1أألسكندريه 41611بابلذكرمالك مطرسر عبيد475416

 علي ياس544153
10بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن

11بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرزهير صادق سويدان556035

12بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد درويش محمد209624

13بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكررحمن عباس خضير544289

14بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرثائر قدوري قنير475461

15بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراركان جبار محمد475454

16بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد كمر فارس332866

17بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمصعب صبيح سعيد209894

18بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرباسم جبار عطية209556

19بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمؤيد عبدالعباس عبدهللا474978

20بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكربادي خالوي صفر199534

21بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرقيس محمود عودة544152

ن حمزة333354 22بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحسن حسير

23بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعماد فاضل عبدهللا333167

24بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد عبدهللا حمزة544268

25بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرشاكر ابراهيم خضير210150

ن حسباهلل209487 26بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرهيثم معير

27بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد صبار حسن475467

28بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد محمود جاسم556359

29بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرنض كريم خليفة209619

30بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرغيث عبدالحميد شياع199881

31بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد عبدالخضن حمزة209727

32بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرهارون حاتم علي470341



33بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعالء هادي خضير325587

34بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعامر رحمن هادي210111

ن199744 35بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرثائر فاضل غبير

ي473968 36بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكربالل عباس عريير

37بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكركريم دعبول عليوي199808

38بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكروسام كامل غفوري333040

39بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحيدر محمد صحو332709

40بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعبدالرسول طارق محمد475201

41بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرماجد حامد نجم471274

42بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكررسول هادي محسن209703

43بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحبيب جبار عطية475374

44بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد قاسم رشيد333516

45بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعقيل نجم عبيد325621

46بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعماد يوسف جبار475405

47بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعزيز مصعب عبدالواحد209485

48بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحسام صادق جير332885

ن544200 49بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرباسم محمد ياسير

50بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد ضياء محمود209554

51بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرهارون رشيد نعوم475340

52بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحسن هادي حمزة209474

53بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكربهاءالدين احمد حرفوش544164

 علي محسن332690
ن 54بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرتحسير

55بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرضياء علي مصطفن209828

56بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرانمار مسلم عبيد212294

57بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي حسن حطيحط544184

58بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد علي نايف332831

59بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرسعد غالي علوان475005

60بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرقيس هادي حمزة199843

61بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرسيف خالد شاكر333273

62بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعدي عبدالحليم مظلوم209735

ف خالد بحري475061 63بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرارسر

64بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرساجد حميد جاسم209541

65بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرامجد خضير احمد332551

66بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرهيمن كريم جواد474325

67بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرسعد سلمان حسباهلل210066

 علي نايف475055
68بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن

69بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكركرار حسن عليوي210060

ن209514 70بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرادريس علي حسير

71بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد عبدالعظيم سلمان210177

72بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرجعفر صادق جهاد209558

73بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرجواد صبيح هادي333066

74بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعقيل عباس كامل470730

75بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرصالح مهدي حمزة333453

76بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحسن حامد عطية544110

77بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكررياض حاتم علوان209476

ن مظلوم544180 78بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي حسير

79بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرسعد عبيد كردي332870

80بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعالء عبادي صاحب556351

ن199831 81بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد صالح حسير

82بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرقيس حاتم سلمان556373

83بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد سعيد احمد333388

84بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرصفاء سعدون محمود544183



85بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرجبار فخري منصور209689

ن سالم ابراهيم333464 86بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

87بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد منشد عبدالواحد475729

88بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد جاسم عبود544140

89بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي مهدي هادي475747

90بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي جاسم حسن209811

91بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد منشد عبدالواحد210235

ي475437
ن راضن 92بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكروميض حسير

93بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرفراس حاتم عبيد199826

94بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي رئيف محمد209695

95بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحسام جبار فاضل475763

96بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرصادق مهدي هادي544163

97بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرهيثم ابراهيم عبداالمير209482

98بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي كاظم مجيد475392

99بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرغزوان عودة علي474943

100بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرغسان عبدالكريم محمد الجواد476171

101بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد صالح شاكر209870

102بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد سعدون محمود475134

ن عباس333491 103بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي حسير

104بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرابراهيم كريم جاسم544203

105بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمالك مهدي عبيد544141

106بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد نافع عبدهللا332632

107بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد صادق احمد475039

108بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد مجيد محمد333138

109بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن صالح حمزة332559

 علي210142
ن 110بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعمر ياسير

111بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي احمد عبدهللا333379

ي صاحب210080 112بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرصباح زاجر

113بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمرتضن توفيق سالم475171

114بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكركرار طالب محمد475219

115بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرقضي هادي عبيد544185

ن عباس475451 ن حسير 116بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرياسير

117بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد خضن عبيد209928

ن عزيز محمد333286 118بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

119بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمهند حمزة ندة199772

120بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرنهاد يوسف جبار326156

121بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد فالح خضير475293

122بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد هادي نعمة209962

123بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرامير صفاء ابراهيم544262

 علي210125
ن 124بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحيدر حسير

125بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعدي نض حمود325276

126بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرصفاء سعد عبدالجليل199602

127بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمؤيد محمود سليم332486

128بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرصفاء صالح جلهم333438

ن326795 129بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي عثمان ياسير

130بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعدي حاتم علوان209464

131بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعقيل محمد عبد544154

132بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي رائد ناهي333423

133بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد عبادي صاحب209734

134بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكركريم عبد عبدهللا544188

135بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرايهاب محمد عبدالوهاب209602

136بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي عبدالستار حايف209565



137بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد عبداالمير جاسم332823

138بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد رميض نايف518469

139بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي بادي خالوي209762

140بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرجاسم محمد جاسم210170

141بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحيدر قحطان عدنان332840

142بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرليث شاكر محمود333316

143بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي حازم كاظم475475

144بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعباس جبار احمد475305

145بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعمر صالح عبيد544176

146بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرهشام جمعة عبدهللا325992

147بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرانمار عباس محسن537138

148بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد غانم جير544149

149بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكروسام عبدهللا علي544363

150بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرماجد حامد كعيد332924

151بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحيدر محمد جواد556131

152بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراياد حمزة كاظم475348

153بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي سعود خضير544155

154بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد محمد شاكر209593

155بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرايهاب سلمان طاهر209724

156دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرفالح طعمة محل209653

157دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد منصور عبيد210071

158دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرثامر رحمن هادي332944

159دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرلؤي محمد طه209721

160دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكركرار صالح الدين مهدي556015

161دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرقاسم حبيب حمزة556009

162دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرضياء فارس سلمان209635

ن جاسم386483 163دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي حسير

ن199486 164دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكركاظم مهدي حسير

165دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكركاظم حمزة سلمان544226

166دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد نعمة كمر209792

167دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعالء عبود احمد333511

168دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرحسن حمزة عامر209873

ن سالم209489 169دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعالء عبدالحسير

170دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرحسن سعد صالح475058

ن333012 171دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد عثمان ياسير

172دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعمار عبدهللا علي544142

ن شاكر544368 173دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد امير

174دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرستار فخري منصور209690

175دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرحيدر سلمان جواد325500

ن544251 176دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعامر حميد ياسير

177دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرمهند محمود سليم333218

178دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي كريم عواد474968

179دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرستار جميل حمادي209879

180دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكردريد غازي هاشم209994

181دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن نجم عبد475320

182دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرسلمان عقيل كريم333030

183دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرحازم طالب نعيم470767

184دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرصالح فخري عبيد544448

185دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرزين العابدين سمير حاكم333281

186دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرسامي سالم عبدالخضن333173

187دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعبدهللا راغب عبدهللا556071

 محمد علي475017
188دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن



ي محسن شحاذة475949
189دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرهانن

190دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي كاظم علي544195

191دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكراثير اسماعيل ابراهيم544147

ن هميل199500 192دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعصام حسير

 عبدعلي475256
ن 193دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي حسير

ي325435
ن
194دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد عادل صاق

195دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرايمن عبداالمير كاظم209872

ن محمد خلف332586 196دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرمعي 

197دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرقاسم مهدي سالم209781

198دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن حميد مرهون199519

199دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرمشتاق مسلم عجيل209612

200دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرقيس هادي عبيد209890

201دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد محمد خضير475363

202إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعبدالخضن عودة هاشم210187

203إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرقحطان عدنان حسن474407

204إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكررضا اسماعيل خضير333445

205إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرصباح كتاب علوان556646

206إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعيىس طاهر عبود544186

207إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرحسام نجاح غازي209958

208إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد علي نصيف209709

209إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرفالح حسن عبود475195

210إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرانور محمد كريم325780

ن199846 211إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعماد عبيد حسير

212إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرغسان محمد فاضل199569

213إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعدنان عبد ربيع199499

214إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرفاضل عباس كامل475564

215إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد عبدالرضا جمعة212239

216إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرفرحان كريم عبيس199726

217إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمجيد خضير ابراهيم475003

218إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرموفق عباس سلمان209640

ن199714 219إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرخليل اسماعيل حسير

220إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكراورس عبدالرزاق عطشان325408

221إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن كامل محمد475253

222إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد مالك عنفوص556391

223إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرضياء عمران هتلر544369

1ماجستير1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد نجاح طعمة210014

2ماجستير1أألسكندريه 41611بابلذكرعبدهللا احمد عبدهللا325099

3ماجستير1أألسكندريه 41611بابلذكرامجد ميثم خلف474962

4ماجستير1أألسكندريه 41611بابلذكربشار وهيب شالل474960

5دبلوم عالي1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي محمد مرهون475464

6بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي محمد عبود209632

7بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي صادق سويدان199674

8بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكركرار صباح كاظم199778

9بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد سالم عباس544196

ن209650 10بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد موفق حسير

11بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراياد كاظم عودة475995

12بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد محمود جاسم209884

13بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي محسن عظي333569

14بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعمر نجم عواد209716

15بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرليث علي ظاهر501224

16بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد عبدالرضا نارص333340

17بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد عباس خضير474997



18بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي كريم مصدك209568

19بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد صادق جير210287

20بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكربراء علي مهاوش209719

21بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي ثامر عبدالكاظم544162

22بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمرتضن فرحان كريم212296

ن474937 ن غبير 23بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي حسير

24بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد خميس جاسم474383

25بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحامد سعدون عبيس212249

26بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرسيف الدين حسام ناهي544382

27بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي عبد عبدهللا199445

ن332703 28بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحسن علي حسير

29بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد فرحان كريم199765

30بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمثين عبدهللا خضير210019

31بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرانس سعيد عيىس199828

32بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكركرار ستار عبيد212291

33بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحسن غازي مزهر332645

34بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكربخيت مطرسر بخيت210056

35بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعمار صالح هادي199781

36بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحاتم عبدالكريم متعب475388

37بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرزيدون عدنان رؤوف92569

38بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد نعمة عبيد332827

39بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي شاكر محمود212276

40بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعالء احمد عبيد333087

41بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرزياد حازم كاظم199887

ن كاظم475208 42بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرامجد حسير

43بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكروليد خالد عبيد332679

44بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرفرحان كريم خليفة209459

ي طعمة199494
45بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمرتضن هانن

46بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد عباس جلهم333332

ي209685 47بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمهند مرزة ناجر

48بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعبدهللا احمد عبدهللا209823

49بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد مراد كاظم199751

50بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد هارف سلمان212337

51بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعبدالقادر حسن علي297455

52بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمروان عبادي صاحب475178

53بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرجواد كاظم جواد210042

54بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد حميد شاكر332809

55بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحامد ظاهر عبدالسادة475357

56بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمثين طالب جاري333483

غام كامل محمد475261 57بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكررصن

58بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرذوالفقار عبدالرزاق عطشان333292

59بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرامير موفق انتصار209749

60بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعاصم عبدالستار صبيح212319

61بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراسماعيل خليل عبيد474916

62بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعباس رحيم عباس199865

63بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرناهي عالء رحيل326706

64بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرهشام ابراهيم احمد333395

65بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرقاسم محمد مرتضن199496

66بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي هادي رحيل332850

67بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرايالف محمد عبدالوهاب199548

68بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرفراس محمود جاسم332994

ن209766 69بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد علي حسير



70بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحارث رحمن عباس475345

71بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكركرار محمد رحيم544335

72بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد قيس هادي209633

73بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرامير ماجد داود210044

74بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمنير صادق سويدان199629

75بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد فاضل ابراهيم325080

76بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراثير جبار دينار474215

77بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد صفاء ابراهيم209882

78بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد كريم رحيم199871

79بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد عدنان نايف209557

80بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد برزان جاسم199875

81بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرغسان سعدون عبيس325210

82بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمؤيد ستار محمد326730

ن عدنان داود475901 83بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحسنير

84بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرسجاد عثمان داود212358

85بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكركرار عبدالخضن عبدالواحد209905

86بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد حمزة عليوي386973

87بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمدالمهدي احمد عبدهللا474977

88بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرثائر جميل كريم474267

89بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعمر عايد عباس544160

90بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد كاظم وهاب475125

91بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعبدهللا يحير جاسم199815

92بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراثير منير موحان475050

93بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعمر عويد عبدهللا474895

94بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكريوسف هاشم محمد210051

95بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكربالل رميض نايف476055

96بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرطه محمد عبيد210099

97بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي ثامر عبدالرضا474349

98بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعمر عبدالوهاب مصطفن475326

99بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعبدالرزاق سعدون محمود209649

100بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد عبدهللا كاظم209496

101بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن احمد مهدي209758

102بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعمر علي نجم209622

103بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي قاسم كريم326038

104بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعالء محمد علي209772

ن475010 105بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمنتظر موفق حسير

106بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحيدر صالح مهدي475021

107بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي كريم عبد556121

ي210616 108بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكررشيد ثامر عبدالنير

109بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي ابراهيم زغير212349

110بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد ابراهيم احمد333391

111بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحسن سالم كاظم209877

ن326249 112بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمود علي حسير

ن محمود209896 113بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد حسير

114بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرليث عبدالكريم متعب474092

115بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد عادل مجيد199545

116بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرسيف محمد حسن474144

117بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد منعم هادي199502

118بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحيدر محي حمزة210613

119بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد نافع عبدهللا332072

120بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكريارس سعدون محمود209648

121بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد جبار محمد544156



122بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد فارس محمد209673

123بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد عادل فليح332546

124بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمهند ستار عبيد209499

125بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرابراهيم جميل كريم199758

126بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرانمار حميد كريم209694

127بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمخلد حسام ناهي544206

128بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد علي مطر210612

129بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي محمد زيدان199506

130بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكركرار شاكر محمود332349

131بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكربهاء بدري عبد332564

132بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرلهيب عبادي صاحب199775

133بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعباس حنيد رشيد209777

134بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد كاظم عودة475023

135بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمسلم عقيل كريم209746

136بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمرتضن عبدالكريم بدر209751

137بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكريارس علي مصلح475167

138بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرامجد خالص عنفوص333360

139بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرطه بايش خضير475013

140بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكركريم اسماعيل ابراهيم209687

141بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرجاسم محمد ثامر544150

142بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرابراهيم علي هيل209645

ي عبد209755 143بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي ناجر

144بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحسن صالح حسن209923

145بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراسحاق محمود عبدهللا212322

146بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمهند باسم كاطع199643

147بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرسلوان عبدالزهرة عبدالحمزة199835

148بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحازم كامل نعيم199580

149بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي حامد طه209802

 علي شياع332798
ن 150بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

ن544194 151بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعماد موس حسير

152بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرصهيب قاسم عجمي209806

153بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي عبدالزهرة عبدالحمزة199833

154بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد حامد منصور544168

155بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرهادي عبدهللا خضير199509

156بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد عبود اسماعيل209643

ن محمد كمر209891 157بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

158بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد احمد نايف544283

159بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعبدهللا داود سلمان333404

160بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكررسول عباس عبدهللا332929

ن ذيبان209825 161بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد ياسير

162بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكررياض عبد عبدهللا474990

163بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرفراس اسماعيل حاتم332599

 علي212285
ن 164بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد ياسير

165بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعمار حميد عبدهللا210326

ن محمد333299 166بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرانور حسير

167بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن صالح حسن210247

168بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن راغب عبدهللا325344

169بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكركاظم راغب عبدهللا209638

170بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرغزوان عبدالستار ياس209628

171بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد عبدالرحيم منعم332571

ن فاضل حسن474950 172بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

173بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكربهاءالدين كريم هميل475316



174بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرامير حسن جدوع210610

175بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرسجاد حاتم محي209768

176بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرابراهيم خليل ابراهيم209932

177بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي محمد صالح209902

178بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحيدر ابراهيم حمادي332973

 علي حميد210193
179بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمرتضن

180بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمعتصم اركان محمود209774

181بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد احمد مهدي209765

182بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن عبدالستار محمد475102

183بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرماهر هادي رحيل199858

184بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمعاذ سعدون محمود199874

185بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن سالم عارف209750

186بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرامير احمد جاسم475441

187بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي محمد مراح210212

188بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي مؤيد محمد475205

189بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرازهر محمد عبيد332332

190بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكروسيم جاسم حميد199515

ن209796 191بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعالء سلمان حسير

ن اسماعيل حسن209549 192بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

193بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرامير عبدالكريم متعب474079

194بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي سلمان خضير475430

195بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد علي جعاز544103

196بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكروليد مالك عنفوص475245

197بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرليث ابراهيم احمد474995

198بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراثير جاسم عامر212267

199بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد بدر عبداالمير199848

200بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد محسن شكر199465

201دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي فخري عبيد209493

202دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعالء هادي عبيد209575

203دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعمر حميد عليوي199551

204دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرابراهيم محمد ثامر544325

205دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرابراهيم سالم ابراهيم333037

206دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكراكرم حسن عمران209874

207دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكراسماعيل ابراهيم حمادي332982

ي محمد209880 208دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرفرج ناجر

ن فاضل عباس325807 209دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

210دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي عبد حمزة333002

211دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرحيدر علي هادي209797

212دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعمر عبدالكريم خلف475449

213دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرسيف الدين محمد جاسم209588

214دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد عبدالرحيم حمد209906

ن212250 ن كريم حسير 215دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

216دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرسيف فاضل محمد544174

217دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرهيثم غانم نعمة209788

218دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرحيدر مسلم عجيل210276

ن محمود332535 219دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرابراهيم حسير

220دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعبدالرحمن ساجد عبدالرحمن212311

221دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد سعد محمد199854

222دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعمر صالح حبيب212298

223دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكربرهان ابراهيم يعقوب209871

ن332661 224دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد علي حسير

225دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرسجاد خليل ابراهيم332576



226دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي رعد حبيب209657

227دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرمنتظر صباح خضير209483

228دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي ثامر معيوف199622

229دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرسامر محمد عبيد333373

230دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرحيدر عامر عبد212233

231دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكراعمار حازم نعمة209579

232دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرمروان عذاب شالل209604

233دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعقيل محمدعلي عبدالكاظم209705

234دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد علي جعاز544105

ن حداوي209875 235دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكررعد ياسير

236دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد عباس خضير475222

ن محمد209585 237دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد حسير

238دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرياس خضير ساجت209538

ن خضير ساجت209501 239دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

240دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن وهيب شالل199737

241دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرهشام موفق انتصار209700

242دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكريارس علي فاضل209829

243دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرمجيد حميد عبدهللا209744

244دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي عادل عطية209763

245دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكروسام محمد درويش199801

246دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد عبيس جاسم209473

247دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد عماد حميد209720

ن حمزة209965 248دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرضياء حسير

249دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكررسول رشيد خليف210017

250دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرحيدر اسماعيل حالوب333416

251دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعقيل علي مجيد209754

252دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي حسن محمد212351

253دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكربراء صالح حسن333254

254دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكريارس جاسم حميد210617

255دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن صالح محمود475410

256دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرامير خضير مظلوم209655

ن خضير212263 257دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي حسير

258دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكروسام جبار فاضل209984

ن عبد209469 259دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكركمال حسير

260دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكررامي عدنان داود475601

ي209527
261دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد مؤيد حسانن

262دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرمرتضن معن شوردو199769

ن خضن عبيد209947 263دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرياسير

264دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرهمام حازم حاكم556082

ي199615
265دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرحسن مجدم راضن

266دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرحيدر صادق سويدان212230

267إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد عمران حناوي212275

ي544276
268إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرباقر علي عبدالغين

269إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرموفق شاكر محمود209535

270إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي رحيم جمعة475776

271إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي علوان شالل199564

272إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد صباح حميد326219

273إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعادل ماجد داود209786

ن صادق احمد209789 274إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

 علي غالب209652
ن 275إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

276إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرحمزة عبيس جاسم209713

277إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي محمد شاكر209573



278إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكربهاء ستار جبار475251

279إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد جليل جبار332729

280إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرغيث كامل صبيح210130

281إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرساهي عالء رحيل210054

282إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد محمد موس544204

283إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن عالء داود475109

284إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكروليد خالد نعمة475808

285إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد حسن حمزة209729

286إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد شاكر طاهر501220

287إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرسيف سعد عمران475182

288إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمود سهيل عواد474996

289إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد عادل ابراهيم210132

290إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعباس كاظم زغير326588

291إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد وليد محمود212345

292إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي ناجح شعالن209697

293إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي حمزة جاسم209782

294إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرامير ابراهيم احمد333408

295إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعبدالرحمن رياض حياوي475135

296إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعمر حميد كريم212356

297إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعباس رحمن هادي212256

298إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرغازي فراس غازي326475

299إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكربارق حامد خضن475313

300إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرامير عمران حناوي199573

301إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرذوالفقار احمد خضن199702

302إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرحمزة قاسم حبيب544212

ن جاسم محمد325659 303إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

304إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرزيد حسن عليوي199405

305إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعباس خالد كاظم326124

306إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي حامد كعيد332879

307إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكركرار خضير دهش199811

308إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكربارق حسن زيدان475439

ن جاسم209866 309إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرسجاد حسير

310إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي راسم عبدالعباس326765

311إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد احمد عليوي470358

312إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد ناجح شعالن209743

313إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرسعدي رشيد حميد544198

314إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرخليل ابراهيم نعمة210027

315إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي خالد عباس209730

316إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمهدي ستار عبيد212288

317إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن صادق صبيح519786

ن جبار احمد475114 318إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

319إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمنذر هاشم زبالة332989

320إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمنتظر محمد ابراهيم210070

321إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرحيدر جاسم عامر212246

322إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي عباس خضير475009

323إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد رزاق حمزة544109

ن ربيع نعمة434389 324إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

325إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد عبود اسماعيل210224

326إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد سامي حسون325860

ن332937 327إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرحسن حاتم حسير

328إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرامير علي غالب544112

ن عبدالهادي عباس475368 329إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير



ن544181  عليوي غبير
330إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن

ن محمد عبدالخضن209971 331إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

332إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعبدهللا عالء جاسم210012

333إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرخليل خضير احمد332524

334إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد عبد نايف544146

335إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرانس عامر خلف199609

336إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد علي جعفر332063

337إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمؤيد ستار عبيد199648

338إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمرتضن خليل عبيد475372

339إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد شاكر طاهر474293

ي عبد332954 340إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد ناجر

341إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد حافظ محمد333325

342إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد عبدالكريم متعب475383

343إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي مظفر ماجد210082

ف حامد خضن474882 344إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرارسر

345إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي حسن حمزة209791

ن حامد خليف212270 346إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

ن محمد209816 347إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرامير عبدالحسير

348إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي مصعب صبيح221268

349إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعالء مايد محمد333145

350إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعبدالرزاق سهيل عواد210063

351إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي رائد جبار212317

352إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكركرار علي جواد544197

353إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي محمد عبيد210086

ن518070 354إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي رحيم حسير

ن212364 355إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمرتضن عدنان عبدالحسير

356إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرابراهيم خليل ابراهيم209953

357إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد عبدالخضن يوسف332958

358إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرضياء احمد عليوي475239

ن جواد فاضل209615 359إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

360إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعبدهللا احمد عودة475214

361إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمؤمل محمد درويش199888

362إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرسيف سالم نعمة209597

363إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي سعد عبد434734

364إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد سعيد عيىس212300

365إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن عبدالستار ياس210157

366إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي حازم عبيد475257

367إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد حيدر مهدي209908

368إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعمار ستار عبيد209605

369إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي حيدر حسن544192

370إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعبد خضن عبيد210165

ي326274  علي ناجر
ن 371إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

372إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعبدالرحمن عباس سلمان209784

373إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي اسماعيل علي325679

374إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكردنور عبدهللا طه332496

375إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرسجاد حيدر مهدي544177

376إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعبدهللا ماجد حامد470314

377إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي ناهض عبدالحمزة210094

378إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرعبدهللا محمد عباس333045

379إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرحارث خضير جاسم199605

380إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمصطفن جواد كاظم474032

381إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد صبيح هادي210161



382إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرايرس نجاح طعمة210037

ن حيدر كشاش199890 383إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرحسير

384إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرحسام جاسم علي475518

385إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرمنتظر غالب عطية212302

386بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرهيثم جاسم محمد210262

ن اسماعيل475095 387بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكربشير ياسير

388بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرمحمد داود سلمان199838

389بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكراركان مالك خضن199560

390بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعباس كمير فضيع209795

391بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعباس سلمان حسون212354

ن كاظم333348 392بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلذكرعلي حسير

393دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرقاسم مجيد شعالن209807

ي عبيد209869
394دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرعقيل هانن

395دبلوم1أألسكندريه 41611بابلذكرمؤيد خضن عبيد209504

396إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكروسام مطلب مخيف209460

397إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرصدام حاتم علوان209540

اد209740 ن رسر 398إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرموس حسير

399إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكراحمد نايف محسن209742

ي عبد209745 400إعدادية1أألسكندريه 41611بابلذكرصالح ناجر

1ماجستير1أألسكندريه 41611بابلأنيىهند كاظم عبدالمحسن326085

2ماجستير1أألسكندريه 41611بابلأنيىشذى سالم ابراهيم209736

ي545262
3ماجستير1أألسكندريه 41611بابلأنيىزينب ستار راضن

ن كاظم474972 4ماجستير1أألسكندريه 41611بابلأنيىامل حسير

5ماجستير1أألسكندريه 41611بابلأنيىزينب سعود خضير544173

ن209885 6بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىنادية كاظم عبدالحسير

7بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىاحالم هادي حمزة199793

8بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىنوال عبدالرزاق عبدالوهاب326432

ن199512 9بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىزينب نارص حسير

10بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىوسام شياع خضير210145

11بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىخلود عامر احمد556079

12بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىخمائل خلف محمد210076

ن مهدي199720 13بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىجنان حسير

14بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىسجا محمد اسود519726

15بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىشيماء هادي درويش209531

ن محسن209706 16بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىزهراء عبدالحسير

17بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىشيماء داود سلمان326396

ن عبد209467 18بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىشيماء حسير

19بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىامال عبدالحمزة نارص209824

وش209553 20بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىحوراء حامد حي 

21بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىرسل صالح جاسم325693

22بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىمروة لطيف محمد544106

23بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىورود كريم عبد475226

24بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىازهار يوسف جاسم475331

25بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىنغم احمد خضير326141

26بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىرشا سلمان حسباهلل475361

27بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىزهراء سعد اسماعيل501396

28بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىخلود حاتم علوان332608

29بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىزينب محمد غازي333383

30بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىرجاء شاكر محل332894

ن475105 31بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىعلياء سعد حسير

32بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىرقية كريم جواد209696

33بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىصافية ثامر زيدان332902



34بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىسحر مظلوم نايف471263

35بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىنرسين خالص عنفوص333240

36بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىالهام صادق كاظم209611

37بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىايات حامد خليف332127

38بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىهيام صالح مهدي544102

39بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىسمر باسل لطيف209595

40بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىدالل امانة كزار209899

41بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىذكرى عبدالخضن حمزة209725

42بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىغفران فرحان كريم199727

43بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىرؤى عبدالمهدي صالح544165

44بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىسحر نضال خشمان333427

45بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىرهام محمد عبدالوهاب209601

46بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىرفل حسام نجم209752

47بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىهبة مظهر كاظم199814

48بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىشهب يحير محمد209477

49بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىضح وهاب حمد332696

50دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىفضيلة خليف سلمان199850

51دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىلقاء صالح مهدي209756

52دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىزينة سعود خضير544171

نضال تركي كاظم210167
53دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيى

54دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىانتصار جبار حسون209819

55دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىخديجة عباس سنيد210007

56دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىفاطمة جاسم محمد199876

57دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىمنال صالح مهدي209584

58دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىاسماء ثامر معيوف210124

59دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىرباب عاكول سوسة210196

ن وليد ابراهيم332803 60دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىرنير

61دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىوسن اسماعيل حاتم544139

62دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىثروة خليف سلمان209812

63دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىفاطمة عباس فاضل212259

ن محسن333475 64دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىافراح عبدالحسير

65دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىمريم سعد طه210218

محاسن علي ساجت544167
66دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيى

67دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىنور محمد شاكر209608

68دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىمنتىه عجمي هويدي210250

69إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىسعاد كروك حميدي199788

ن محسن209733 70إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىرجاء عبدالحسير

71إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىوفاء مرزة خضير544187

72إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىرجاء محمود كاظم333007

73إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىوفاء حاتم جرجيس544199

74إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىسهاد عيىس والي475688

75إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىجنان عبدالخضن جرياوي209747

76إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىفاطمة عباس كامل325453

77إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىفاتن امجد حمزة209731

1ماجستير1أألسكندريه 41611بابلأنيىمروج ربيع نعمة386646

2ماجستير1أألسكندريه 41611بابلأنيىفرح حامد حمزة210062

ن خضير199879 3ماجستير1أألسكندريه 41611بابلأنيىوداد حسير

4ماجستير1أألسكندريه 41611بابلأنيىاالء شعبان رحيم333504

5ماجستير1أألسكندريه 41611بابلأنيىرهام عباس خضير333519

6دبلوم عالي1أألسكندريه 41611بابلأنيىهدى جبار حسون326100

7بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىنورس اسماعيل حاتم332592

8بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىصفا كاظم جواد326410



9بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىسمر يونس خالد199785

10بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىاشجان احمد اسماعيل209799

11بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىاية شاكر محمود332435

12بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىغدير عداي جلهوم332814

13بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىتبارك اياد حمزة325464

14بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىنبا محمد زيدان209479

15بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىوسن حسن علوان209466

16بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىنور رياض جهاد209940

17بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىزهراء احمد محسن209935

صفاء محمود علي209769
18بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيى

19بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىدعاء جبار فاضل212330

20بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىرغد جمال الدين اكرم332079

21بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىهناء هادي درويش199578

22بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىبشائر حاتم عبيد212244

23بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىغفران صالح شاكر333926

24بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىنبا موفق انتصار199856

ايات سامي حسون210002
25بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيى

26بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىانسام سعد عبيد333232

رشا عامر علي475337
27بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيى

28بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىريام مزهر عيىس199655

29بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىعبير كريم عبد475240

30بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىشهد كريم عباس209491

31بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىخلود نعمة عبيد475282

32بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىهيام عبدهللا حسن209576

33بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىريمان عبدالستار ياس209617

وق طالب محسن210205 34بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىرسر

35بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىامنة جواد كاظم209583

36بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىهديل نعمة عبيد237232

37بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىنور سعيد عيىس474104

38بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىسارة مظهر كاظم209626

39بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىصابرين عجمي صالح333367

40بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىشهد مصعب صبيح209506

41بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىايناس موس خضير210047

42بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىريام سعد عبيد474003

43بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىزهراء محمد رحيم333019

 توفيق علي332753
ن 44بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىحنير

ن556339 45بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىاية امير حسير

46بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىزييدة محمد حسون475456

47بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىايات خالد حمود199583

48بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىاالء حامد مرزة434335

49بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىزهراء حيدر مطلب209581

50بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىرقية حسن كليب210609

ن544182 51بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىنورالهدى عليوي غبير

52بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىزينب بادي خالوي475333

53بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىزهراء كاظم محمد212236

54بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىنبا عايد عباس544158

ي حاتم333308 55بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىلقاء صير

56بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىرحاب صالح مهدي209561

57بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىدعاء ثامر معيوف199652

58بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىايفان عبدالستار ياس209609

59بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىميس محمد عبيد199556

60بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىاسماء هارف سلمان210254



61بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىزهراء هارف سلمان211575

62بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىنرسين عبدالجليل مطلك475144

63بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىحوراء خوام دهش199694

64بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىدنيا عبدالعظيم عبدالكريم475427

65بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىمروة ديوان شياع332874

66بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىرنا حميد عباس332671

67بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىجنان محمد خضير209677

68بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىزهراء ضياء حامد544113

69بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىوالء جندي عباس475084

سمر هادي علي199510
70بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيى

حوراء علي هادي209548
71بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيى

ي ثجيل199819
72بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىزهراء عبدالغين

ن ضياء حامد544190 73بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىبنير

74بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىريمان عمران زغير333080

75بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىريا كريم عبد475238

76بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىزهراء خليل ابراهيم332918

ن عبدالزهرة عبدالحمزة332965 77بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىحنير

غفران شامل تركي209813
78بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيى

79بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىدعاء عزيز متعب475414

80بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىدعاء خالد كاظم209564

81بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىفاطمة عثمان داود475132

82بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىنورالهدى جواد كاظم475421

83بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىهديل محي حمزة209453

ن عبد381089 84بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىنهال حسير

85بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىنور عبد حمد209537

ن قحطان عبدالعباس209895 86بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىحنير

االء محمد علي475181
87بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيى

88بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىزينب محمدعلي عبدالكاظم209710

89بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىاوراس اسماعيل حاتم332616

90بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىهبة نجم عبد475189

91بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىغدير احمد عبد544107

92بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىلم داود سلمان212360

93بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىندى مهدي سالم210039

94بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىداليا محمد شاكر209598

95بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىجمانة حامد مجيد474905

96بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىمروة سمير شاكر209591

97بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىزهراء خضير صالح210104

98بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىاصيل طالب ابراهيم332805

99بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىندى عبدهللا خضير199518

100بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىسارة صالح حسن333262

101بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىرنا يارس خضير475250

102دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىطيبة جاسم محمد332720

103دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىطيبة كريم كاظم544343

ي199662 104دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىغدير هادي ناجر

105دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىزهراء عبد نايف475124

اري    ج عامر علي474920
106دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيى

107دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىزمن ثامر معيوف199632

نور شامل تركي209822
108دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيى

109دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىوسن سعيد عيىس209715

ن209981 110دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىسمر حامد ياسير

111دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىفاطمة كاظم جواد199733

112دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىايناس سعيد عيىس209566



ي209533
ن مؤيد حسانن 113دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىياسمير

114دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىاية صباح دايخ209886

اس ماجد داود209810 115دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىنير

116دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىزينب حامد عجيل333073

دعاء علي حميد544170
117دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيى

118دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىسارة كريم مصدك209571

119دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىافتخار عباس ابراهيم212226

120دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىخديجة طارق خضير209779

121دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىهدى كاظم عبدهللا209976

122دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىايام محي عبدهللا199901

123دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىفاطمة هويدي مسير209818

124دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىبراء محمود عبدهللا210281

125دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىهدى غازي حسن199536

126دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىريام حافظ عبدالستار212220

127دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىميسم جياد كاظم332905

128دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىنور محمد هادي475985

امال علي مشهد474912
129دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيى

130دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىنرسين عجمي صالح209634

ن212252 131دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىغفران كريم حسير

132دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىزهراء كريم وادي212273

ن556324 133دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىيرس امير حسير

134دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىدعاء عادل عطية209973

135إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىفاطمة حبيب جبار212255

136إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىبلقيس صالح شاكر210153

غدير علي مهدي333052
137إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيى

هند علي نارص333161
138إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيى

139إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىنبأ فاضل محمد209718

140إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىانسام احمد اسماعيل212261

141إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىنورا محمد عبيد199456

142إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىفاطمة مظهر جاسم282800

ن جاسم544148 143إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىزينب حسير

ن332639 144إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىضح فائق حسير

145إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىغفران هاشم شجر475379

146إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىنجالء غازي عبدالعزيز199860

147إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىهدى سعد عبيد332858

148إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىحوراء بادي خالوي212278

ن عبدهللا199762 149إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىزينب ياسير

150إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىسارة خليل ابراهيم209757

151إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىرفل كاظم محمد210135

152إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىزهراء محمد عباس212325

ايات علي مهدي544428
153إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيى

154إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىزبيدة حاتم عبيد212245

ن باسم محمدرضا212271 155إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىبنير

156إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىزينة باسم كاظم212265

157إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىامنة وهاب رزاق209904

ضمياء فضلي دواح475137
158إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيى

159إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىفاطمة محمد عبيد199461

160إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىتبارك رائد جبار210220

عذراء عبدعلي محمد199540
161إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيى

162إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىرسل جاسم محمد325113

163إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىزينب احمد حسن209817

164إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىاسيا هادي خضير475026



165إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىدانة عبدالرزاق كاظم199619

166إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىمالك فاضل محمد544175

167إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىغسق سعد عبيد333226

168إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىتبارك عباس فاضل474987

هديل علي خليل325934
169إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيى

170إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىجنان هادي عبيد199861

171إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىمحمد خليل عبيد332747

172إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىطيبة فاروق خضير199575

173إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىزهراء محمد مرهون212221

174إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىهدى فاضل محمد332624

175إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىرفاه امجد حمزة209691

176إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىارجوان كريم عبد544108

177إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىعذراء محمد عباس221232

178إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىفاطمة سعد طه212307

فرح علي مهدي333060
179إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيى

180إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىاطياف نضال خشمان556166

181إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىديانة حسن محمد209868

182إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىبشائر جواد كاظم199868

183إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىايات خضير مجبل209881

184إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىرسى جبار جهاد474930

185إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىسبا جمال عبد332847

186إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىنورالهدى عماد عبيد212242

187إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىهند عيىس سلمان212272

188إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىزهراء محمد عبدالخضن209969

189إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىفاطمة عماد عبيد210199

190بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىيرسى صالح عبدهللا332515

191بكالوريوس1أألسكندريه 41611بابلأنيىداليا محمد هاشم501258

ة شاكر دانة199747 192دبلوم1أألسكندريه 41611بابلأنيىامير

193إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىزينب علي مطر209712

194إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىمواهب حميد ابراهيم199798

التفات علي جلوب475390
195إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيى

196إعدادية1أألسكندريه 41611بابلأنيىنازك جبار حسون199842

1دكتوراهثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرنارص عبدالحسن نارص343277

2دكتوراهثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر كاظم زغير476358

3ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي فائق رزي    ج342743

4ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكررائد علي جواد174659

5ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسامر عايد كاظم520254

ن عبدهللا173951 6ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عبدالحسير

7ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعمار عبدعلي نجم517911

8ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسام فالح مهدي517800

9ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمرتضن سعيد صبحي519946

 حمزة عبدعلي172312
ن 10ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسنير

11ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عبدالكريم رحومي476117

12ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعمر عبدالكريم رحومي263929

ي173305
ن
13ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرنجاح عبدالحسن عوق

14ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعمار عالء شوكت340442

ن174323 15ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرضياء هادي حسير

 صالح رحومي172921
16ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن

17بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرنجم عبد عودة173719

18بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر محمد سلمان173449

19بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعقيل مهدي عبدهللا334972

20بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعباس هاتف حسن173563



ن نارص صاحب334728 21بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمعي 

22بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمرتضن مضن عباس340433

23بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعماد عبداالمير عبدهللا343421

24بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرميثم عبدالزهرة نشمي404549

25بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمكي بدر جاسم173457

26بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرازهر فاضل محمد517811

27بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرماهر كريم عبداالئمة173812

28بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرقاسم محمد عبدالرضا517151

29بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر حمودي علوان342832

30بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرفالح طعمة كاظم343576

31بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسامر عبداالمير حمزة343472

ن سلمان517232 32بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرطارق عبدالحسير

ن عبدالسادة173716 33بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسن عبدالحسير

34بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر يحير جهيد173016

35بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر عبدالكاظم فنجان475748

ي343312
36بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرفراس عبدالرحيم راضن

37بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسعد كريم جابر476027

38بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرثامر فهد عبدنور343588

39بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرانيس شاكر عاشور173671

ن335063 40بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحكمت عبيس امير

41بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعقيل داود مسفر172853

42بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد نوري عبدالوهاب326671

43بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسعد عبداالمير صدام173285

44بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسن سعد نجم475580

45بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراسماعيل ظاهر موير335573

46بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي فاضل عباس475880

47بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي ابراهيم صالح476337

48بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعالء شاكر شبيب174050

ن519979 49بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرخزعل غازي حسير

ي476978
50بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسيف كاظم راضن

51بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرنعمة نارص صير476332

52بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي يحير جهيد174047

53بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن سعد عباس475899

ن سماوي264690 54بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي حسير

55بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرقاسم ابراهيم سعود343208

ن عليوي كاظم174778 56بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

57بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحافظ سليمان مالك172560

58بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عبدعلي دانة173607

ي جابر171790
59بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمنير غين

60بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعبدالرزاق عبدالوهاب عبدالرزاق171952

61بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي كاظم سلمان174472

62بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرماهر جابر ثعبان173426

ن173929 63بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعبدهللا علي حسير

64بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر علي حبيب173608

65بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسعود نارص صير174069

66بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد محمود شاكر339924

67بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد عبدالرزاق كاظم343195

68بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرفراس ماجد عباس173298

69بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسامي حسن علي335703

70بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكروليد زيدان خلف342733

71بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عبدالكريم عبدهللا476196

72بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي حسون عبيد172362



73بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعامر زهير اسعد174462

74بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعارف كاظم عبود328821

ن173147 ن مهدي حسير 75بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

76بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر محمد صادق519837

77بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرهادي سعد هادي520137

78بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكروسام هادي عبد هللا476393

ن476041 79بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعبداالمير غازي عبدالحسير

80بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي باسم محمد520143

81بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد يحير جهيد335898

82بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرليث عبداالمير عبدالكاظم520011

ن517210 83بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر عبيد حسير

ن476015 84بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر اشهاب عبدالحسير

85بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسامر صالح حسن173287

86بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمهند عباس حميد561725

ن غانم عباس340476 87بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

88بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعالء عبداالئمه كاظم517778

89بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد مصدق مضحي491025

90بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسؤدد حبيب ابراهيم343393

91بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرميثاق علي يحير342937

92بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي نعيم مرداس174829

93بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرراهي جاسم محمد174140

94بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرثائر زهير اسعد173934

95بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي نض حسن476400

96بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكردريد يحير صبار335089

97بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرجهاد موس عباس174390

98بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسالم سعد كاظم173209

ن عبود561783 99بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر حسير

100بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد سعد نجم519803

101بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي ناظم حبيب340091

ن صبار476846 102بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد تحسير

103بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحارث فاخر عبدالواحد519861

104بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمرتضن يوسف عبدالرضا173339

105بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن قاسم حميد520170

 علي كريم342774
ن 106بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسنير

107بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد نعيم مرداس519997

108بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعالء فواز صاحب171812

109بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكربشار فاضل عبدهللا343320

110بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عبدالكريم خضير343552

111بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي جعفر صادق519974

112بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد حامد هاتف476039

ن174624  محمد حسير
113بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن

114بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد كاظم عبيد263918

115بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكربهاء صالح داخل172081

ن174133 116بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد ابري  ىهي عبدالحسير

117بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسام احمد سلمان174595

ن343365 118بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكركرار محمد ياسير

119بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسامر ضياء محسن477039

ن عدنان مبدر519773 120بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسنير

 علي475915
ن 121بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي تحسير

122بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعبدهللا سعد كريم519874

123بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعباس عبدالحسن برهي519849

ن سعدي عبيد173264 124بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير



125بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعباس كاظم كشاش522940

126بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعدي علي بكير476156

127بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد رعد عبدهللا398481

غام كاظم عبيد478248 128بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكررصن

 علي519808
ن 129بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي حسير

ن174085 ن كريم عبدالحسير 130بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

131بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد حمزة ازناد342509

132بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر سليم كريم173083

133بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد سلمان سعيد342792

ن520034 134بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر يحير حسير

135بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد ابراهيم خليل328997

136بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد عماد جابر327623

ن عامر جبار478020 137بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمعي 

138بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي طالب مطرود342784

139بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكركرار عباس عبدالحمزة476985

140بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمنتظر كريم عبيد343516

141بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد علي شعالن517197

ي جويد477658 142بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعمار عبدالنير

143بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد قاسم عيىس475904

144بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرامجد سليم هاشم174078

145بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي هادي محمد476321

146بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرزيد محمد مهدي172299

147بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسجاد طه مشعان173397

148بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكررسمد احمد علي476024

ن سعيد صبحي519994 149بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

150بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكررسمد حامد مجيد328548

151بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي حسن عبدمحمد475573

152بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرفرات عبداللطيف غالب475555

153بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر عبيد شعبان478079

154بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي حسن عبدالكريم520189

155بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد عبدالحسن محمد475613

156بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسيف مهند صاحب173354

ن صالح عبدالكاظم343361 157بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

158بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرنائل عدنان جهاد173253

159بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عبد اللطيف فارس174446

ن عزيز343428 160بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي حسير

161بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمروان نوري عطية339938

162بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرنبيل مثال عليوي519912

163بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي نافع عبدالرضا517929

ي476164
ن
164بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسام جليل شاق

165دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد عبدالرضا وحودي342595

166دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر سعدي عباس477019

167دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد نعمة حسون343348

168دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرقاسم كاظم حميد343226

169دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرخالد سعدون حميد343561

170دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكررائد كريم نارص317137

ن تاية174475 171دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرضياء حسير

172دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي حسن عبدعلي343110

173دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد عبدالمهدي مجبل173352

174دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرقائد زهير اسعد174791

175دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعباس حمزه نعمه264700

ن172923 176دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد عبدالرضا حسير



177دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي سلمان عبيس343147

178دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكررعد عيدان جاسم343381

 علي عبدالحمزة173910
ن 179دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

180دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر عكاب احمد172840

181دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعقيل عالء عبود172076

182دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرايفان باسم محمد517907

183دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر مهدي حسن343582

184دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر زهير نجم343514

185دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي كاظم محمد172102

186دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر احمد سالم173534

187دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد محمد كريم477090

188دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكروائل محمد علي519781

189دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعالء هادي سلمان174153

190دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرفؤاد محسن جواد172144

191دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعزيز عبدالكريم محمد335665

ن173399 192دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكروليد مجيد عبدالحسير

193دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعقيل عبدعلي عبيد172328

194دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد سعدي حمود173992

ن475829 195دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرنبيل هادي امير

196دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي حميد محي172997

197دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي يحير عبيد517923

198دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسامر علي كرم519841

199دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي قاسم حمد343536

200دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي حمزة كاظم523094

201دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرامير جليل خليل343356

202دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد مهدي نارص520004

ن عبيس263911 203دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرجاسم امير

204دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد مهدي جواد250305

205دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد فاخر عبدالواحد173887

206دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي رزاق عبيد475606

207دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عباس لطيف335790

ن عباس هادي476061 208دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

209دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرماهر علي عباس173633

210دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرزيد عبدالرضا جواد343212

211دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرامير فارس حامد343003

212دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد محمد صبار520205

213دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد فرحان حبيب476999

214دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد لطيف عودة343386

ن سالم عباس477260 215دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

ن فالح طعمة343578 216دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسنير

ي مهدي343587
 
217إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسن رزوق

218إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرجاسم محمد حمزة475584

219إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكررياض مهدي توفيق536839

220إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن ابراهيم نعوم342801

221إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد علي حميد173760

222إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي ابراهيم جارهللا173596

223إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرشاكر احمد كيطان517770

ن عبدهللا علي561811 224إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

225إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرصفاء حمزة ازناد536831

226إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرباسم محمدعلي ابراهيم343411

ن سليم كنكون520232 227إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسنير

228إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرزيد عبداالمير مسافر517841



ن زرعاهلل عبداالمير264730 229إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسنير

230إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر هادي فاضل173408

231إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد هيثم احمد519846

232إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمكي حاكم وادي343113

233إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرنهاد محسن جواد171808

1ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمرتضن سالم كاظم537069

 علي محمد343010
ن 2ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

ن فالح ماجد537075 3ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسنير

4دبلوم عاليثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عبدالكريم كاظم343240

 علي174197
ن 5بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرضياء حسير

6بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد علي عبدالكاظم174241

7بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكربهاء علي مانع561813

8بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد اركان حسن174058

9بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعصام سعيد جاسم476316

10بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي فاضل حمد475762

ن عبيد174266 11بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرادهم عبدالحسير

12بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرساجد عباس عبد342637

ن343160 13بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد علي حسير

14بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرباقر اسماعيل ابراهيم343522

15بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعون محمد تكليف519811

ن خضير عبيس174577 16بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

17بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعامر اسماعيل محمد343271

ن478043 18بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي محسن حسير

19بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرقاسم مازن عبدالهادي519764

ي173524 20بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر علي منحر

21بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي سعد عبد519970

22بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسن عطية جواد343424

23بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرامير ابراهيم خليل476160

ي343363
ن
24بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرامير جليل شاق

25بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي محمد محيسن476404

26بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحمزة فاضل حميد173240

ي342988 27بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن حسن ناجر

28بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرضياء هادي جدوع343390

29بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن قاسم عباس174044

30بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسيف يوسف باقر173149

31بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد عالء خضير343326

32بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمداد حبيب مرزة174121

33بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرزيد حمزة مجيد343560

34بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرانس كاظم كريدي478498

35بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحمدي هيجل رحيم519799

 علي173852
ن 36بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمرتضن حسير

ن476086 37بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسلوان علي حسير

38بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي سعد عبداالمير173704

39بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمهند عبدالمحسن جياد172287

40بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكررسمد جمال عبدالملك173439

ن حمزة مهدي476270 41بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرامير

42بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن كريم عبس174218

43بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي محمد موس174587

44بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمرتضن سليم علوان475550

45بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكركرار عبداالمير عبدالكاظم174317

46بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي فالح مهدي328132

47بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد سليم علوان173100



ن343025 48بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرامير علي عبدالحسير

49بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسعد نزار شبيب476299

50بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد فالح مهدي343124

ي477991 51بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عباس ناجر

52بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد ماجد هادي327990

53بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن محمد فيصل342925

54بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراياد كاظم كريدي343038

55بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرانمار عبدالسادة عبد173635

56بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي حسن داخل476187

57بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكركاظم قاسم كاظم335404

58بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسيف فوزي عبداالمير174492

59بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن جواد كاظم172236

60بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد حسن عبيس173437

61بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسام سالم كاظم173861

62بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرموفق مرزة عبدهللا343375

63بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرامير جودة علي342939

ن173935 64بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسيف علي حسير

ي174455 65بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي كريم ناجر

66بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرغزوان عبدالكريم شدهان171663

67بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد ثامر حسن343367

68بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عبدالمحسن جياد173678

69بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي احمد زبالة174000

70بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد صالح كريم173645

71بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرزيد علي عبدالواحد343507

 علي محمد561808
72بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن

73بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعبدالرحمن عليوي مهلهل173543

74بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسام عبدالمحسن جياد343584

75بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد مصطفن كامل476212

76بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد هادي كاظم478177

77بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرنبيل رضا نجم95666

78بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكربهاء علي جابر173510

ي343279
79بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرصفاء مع هللا راضن

ن رياح حسن342837 80بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

81بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي خضير عبيس519815

82بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكركرار فاضل حسن463316

ن دليل عبيس343162 83بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

84بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرنوار علي اسماعيل173270

85بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن رعد لطيف174019

86بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرالجواد عبدالكريم كاظم475754

87بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكركرار مصطفن كامل476912

88بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرزيد علي كيطان476206

89بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي غريب دغيم336021

90بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسجاد كريم عليوي172591

91بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد رياض جواد475778

ن476081 92بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسن علي حسير

93بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن محمد كامل342646

 علي عبداالمير173960
ن 94بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

95بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكركرار علي جبار173585

96بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي محمد مهدي173837

97بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعادل كريم جهاد173739

ن174569 ن صباح عبدالحسير 98بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

99بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن باسم صبار173679



100بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعباس علي كيطان475759

101بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن حافظ عبيد343474

102بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرامير عماد محسن172944

103بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسن علي جهاد173941

ي حسن173947
104بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد هانن

105بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحميد حطاب مهلهل174372

106بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكررسمد شاكر احمد520140

107بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر كرار حمود343574

108بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن كريم كاظم561779

109بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمالك عبيد حمود172316

110بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي غالب محمود342560

111بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكربشار عبدالحسن علي173374

112بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن سالم سعد341826

113بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن سالم كاظم174025

114بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر نصيف جاسم475702

ن174214 115بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر عبدالحميد حسير

116بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي كريم عليوي340677

ن حمد343172 117بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد عبدالحسير

ي محسن172122
118بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد عبدالغين

119بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسن جاسم عبد476018

120بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر عباس خضير174473

121بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكررسمد عماد داخل342978

ن174105 122بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد علي حسير

123بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكركاظم حسن عبد328272

124بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرامير علي بكير174059

125بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكركرار علي عبدالزهرة174433

126دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعباس غانم عباس174220

127دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرميثم عبداالمير عبدالكاظم174292

ي343478
128دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد صادق هانن

129دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عامر محمد173625

130دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحبيب عبدالرحيم مهدي173485

131دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد سعد نجم519802

132دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد فيصل مهدي172976

133دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكررائد ابراهيم صكبان342786

ن فايق حمزة476051 134دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

135دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكركرار فاضل عباس173641

136دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرزيد حسن علي174043

137دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكروالء فواز صاحب342972

ن173705 138دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرشاكر محمود حسير

139دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر مسلم محسن343400

140دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرغيث عالء ناظم335531

141دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمشعل مزعل حيال172334

142دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرنور محمد بدر342749

143دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد عقيل احمد519795

144دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرصباح علي سلمان173458

145دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكركرار علي محمد561810

146دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرامجد عباس عبد172956

147دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرامير رزاق مهدي172883

 علي174154
ن 148دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي حسير

149دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي احمد محمد343558

150دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكررائد فوزي حلبوص342957

151دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسالم خليل ابراهيم172099



152دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرجواد كاظم مجباس476777

153دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي هادي جاسم328180

154دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرانور حيدر حمدان172699

155دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر رحمن عبيد172223

156دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي محمد عبد520129

157دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرصادق اسماعيل عبد173206

158دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي جمال احمد174686

159دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي حسن جهاد475728

ي قاسم173473 160دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعمر صير

161دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد علي صالح342826

162دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي فارس محمدعلي526832

163إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسن هادي عبدهللا520212

 علي كاظم172168
ن 164إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسنير

ن مؤيد شاكر172154 165إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

166إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عبدالرحمن هاشم342799

167إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي مصدق عبدالواحد173591

168إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر جاسم عبدزيد334868

169إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطاف كريم حسون173997

170إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكركرار حامد امزيعل520280

171إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعباس علي محمد340924

ن340575 172إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد علي حسير

173إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عماد حمزة520277

174إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرصادق كاظم جهاد172985

175إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد عقيل داود173827

176إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمدالقاسم رياض صبار343214

177إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرصادق حمزة صالح174533

178إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي نجاح جاسم475863

179إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرفاضل خليف عبدالرضا172074

180إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسجاد حيدر علي342602

181إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكريارس سليم علوان342789

182إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرامير رائد رحيم475976

 صابر بصير173234
183إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن

ن رحيم حمود475789 184إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

185إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عبدالكريم كاظم475875

186إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرفضل محمد عليوي520116

187إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمنتظر مازن موس334546

ن172114  احمد حسير
188إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن

189إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسجاد اياد عبدالزهرة475840

190إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عبدالرحيم سلمان342780

ن عبدالحر172343 191إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد حسير

ن172292 192إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد ماجد حسير

ن حمزة مجيد173123 193إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

194إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرفاضل كاظم كريدي334474

195إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسيف الدين احمد علي174304

196إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكريارس عماد فاضل335760

197إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد باسم احمد463283

ي جويد264733 198إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد عبدالنير

ن محمد عباس174408 199إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

ن محمد عبيد476178 200إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

201إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن حيدر عدنان340898

202إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرجواد كاظم محمد477144

203إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرليث محمد جسام477239



204إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي سليم علوان340244

205إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرزيد نجم عبد343596

206إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسن محمد عبيد476173

207إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرزيد مزاحم حسون173718

 علي جهاد173176
ن 208إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

 علي عباس174056
ن 209إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

210إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي جواد عبدالكاظم333979

211إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمهند مرتضن مضن340424

212إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمرتضن جمال عبدالملك172255

213إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد رعد قاسم476441

214إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عبدالحق احمد477182

ن زويد475911 215إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكروائل حسير

216إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد بدر ازغير334526

217إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرفاهم احمد كامل173506

218إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعباس فالح حسن174237

219إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد مسلم كريم519984

220إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعبدهللا سعدي عبيد173074

221إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي فيصل سوادي476006

222إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد عبدالحمزة بنية173011

223إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسيف كاظم سيف174520

ي172615 ن عبدالكريم ناجر 224إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

225إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد عباس حمزة173090

226إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي اياد فاضل171717

227إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد عباس عبدالحمزة476992

228إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي ابراهيم جاسم340391

ي172166  علي منحر
229إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن

230إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر هادي علي174141

231إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عبدالجليل عطوان520131

 علي عبيد173262
ن 232إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

233إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكركرار حسن عبد172751

ن محمد335738 234إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرهاشم عبدالحسير

 علي عبود174922
235إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن

236إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي رائد يحير340529

237إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعباس ثائر كريم335039

 عدنان شكير173613
238إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن

239إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي صادق عالوي212673

240إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي مازن عبدالهادي519743

241إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد سعدون جواد174506

242إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن سالم حسن519842

243إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراثير سمير اوحيد171959

244إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرزهراء قضي قاسم478194

ن سهيل340520 245إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي حسير

ن343509 246إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمسلم ناظم ياسير

ي قاسم340381 247إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرنور صير

248إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد زهير مهدي335324

ن موس172978 249إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعمران حسير

250إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي قاسم حميد172632

251إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد عباس زويد335287

252إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمروان كطران خليف520051

253إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي رائد كريم470581

254إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسعد مهند صاحب340551

255إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد نعيم مرداس343330



256إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراكرم طالب مطرود172783

257إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرامير عبدالكريم كاظم477226

ن172266 ن حامد حسير 258إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

259إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي مشتاق عبدالمحسن173853

260إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد صالح هادي173494

261إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكركرار اياد عبدالزهرة475853

262إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي قاسم حميد328521

263إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد سعدي كريم529521

264إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمصطفن جمال عبدالملك335427

ن فالح عاجل172005 265إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسنير

ي حسن172932
266إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسن حفظن

267إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد مطر محسن174644

268إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر حميد كاظم171599

ي172055 269إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمرتضن حسن ناجر

270إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحيدر حمد جاسم174035

271إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسجاد عالء كاظم328799

272إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي حامد موس517165

273إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي فائق قاسم173805

274إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعالء حيدر محمد174086

ن عبدالجليل عطوان327822 275إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

276إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد زويد عبيد475792

277إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد محي صالل171936

ن342983 278إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكركرار عباس حسير

279إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرطارق سؤدد طارق343534

ن محمد فيصل335384 280إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسير

281إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي حميد جاسم327589

282إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكركريم فائز كريم475738

283إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرارشد مجيد ستوري174606

284إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرامير احمد عبادي477052

285إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحازم جابر جفات340907

286إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكركرار حيدر خضير172300

ن476503 287إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمجتير محمد حسير

288إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي سمير جاسم343237

289إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحمد كاظم سيف171603

290إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمهند جاسم محمد342575

291إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عبدالكاظم عباس174342

292بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسالم جابر فاضل529868

293بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد جاسم كاظم476180

294بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعقيل حسن حمزة343340

295بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرفريد خالد كامل335242

296بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحسن جير عبدنور172946

297بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعامر جبار عمران519934

298بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرتيسير غالب رسن519925

299بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسن عبد خطار523857

300بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعلي عبدالوهاب عبدالرزاق342770

301بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكراحمد عبدالحسن محمد174300

302بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرمحسن جواد كاظم475796

303دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرجواد كاظم جبار172886

304دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرباسم جابر ثعبان174638

305دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرعباس خضير عبيس172289

ن174161 306دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرخالد قاسم حسير

307دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرميثم فائق رزي    ج174215



308دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرحسن عبد سلمان171685

309إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرسعد عيدان جاسم335154

310إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلذكرنعيم مغامس رسن342947

1ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمنار عباس لطيف395361

2ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىدعاء فاضل كريم343535

ق بحر حسن335341 3ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىاستير

4ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىدعاء عباس عبدالكاظم475786

ان مالك زبالة343564 5دبلوم عاليثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنير

6بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىناهدة فاضل موس343525

7بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىفاطمة نصيف جاسم327840

ن سلطان173328 8بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىاخالص حسير

عذراء كظومي جاسم343058
9بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

ن149706 10بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىبتول عبدالحمزة حسير

11بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمائدة داخل عكار174621

12بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىهيام جبار عبد476276

ة يوسف هادي517823 13بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىامير

14بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىذكرى هادي عبدان476054

15بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىخلود جواد عبد519966

16بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب حمزة عبدعلي343285

17بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىازهار حسن داود475569

18بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىايمان تاية داود475591

19بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىجنان مهدي جابر398137

20بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىختام خضير عباس561812

21بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسعاد كاطع عبد342806

22بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىايمان جابر مهدي335009

23بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىحوراء اسماعيل كريدي335369

24بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىميثاق غالب عبداالمير343267

نجالء سامي دلي342590
25بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

ي172556 26بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىشيماء قحطان ناجر

27بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىايفان كاظم جبار343198

ن173707 28بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىشيماء عيالن عبدالحسير

رسى علي عبدالحسن328468
29بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

ق حاكم عناد173156 30بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىاستير

31بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرنا خضن بهجت343337

عايدة علي عبدالحسن173171
32بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

33بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزمن خالد عبدالهادي463200

34بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسوزان مالك زبالة343567

ن519971 35بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنورهان عالءالدين حسير

36بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب عايد كاظم422160

37بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسؤدد شاكر احمد520271

38بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىضح مسلم كريم519992

39بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىغسق محمد معزالدين476416

40بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب يحير جهيد174096

41بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمروة حسن جهاد475732

42بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىعبير سعيد صبحي519940

ن عبداالمير517899 43بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىانتصار حسير

ميادة محمد علي520225
44بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

45بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىعذراء يوسف عبدالرضا174399

46بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىغادة نظام عبدالمطلب174350

47بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب غسان حمد342997

48بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىفائزة صالح عبيد263925

49بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىهبة صالح هادي172935



50بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمروة قاسم خضير173986

51بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىحوراء عالء مهدي173578

52بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىطيبة قاسم عيىس172206

53بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرغدة خضير عبيس328251

ن517221 54بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزهرة جاسم عبدالحسير

55بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىاكرام عبدالهادي جاسم334705

56بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرسل ابراهيم محمد172333

57دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىداليا عدنان شكير173427

58دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىحسنية هادي راهي343000

59دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمين فوزي عباس343231

ن عليوي343431 60دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنوال حسير

اق محي حمزة519731 61دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىارسر

62دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسوؤد طارق خليل327571

63دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىبيداء جير طالب173937

64دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىاري    ج عبدالعظيم نور334461

65دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىلقاء جابر جاسم328768

66دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمنال طالب نارص340150

67دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمفيدة كريم حمزة334097

ن جاسم174244 68دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسناء حسير

69دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىميادة حميد سعيد520264

70دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنريمان سالم عباس173888

ن557484 وق عماد عبدالحسير 71دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرسر

72دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىهدير عباس عبدالحمزة477018

73دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرواء عدنان كظوم172467

ن نجيب173815 74دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىانعام عبدالحسير

75دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمروة حمزة حمادي342583

76إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمناهل عبدالجبار عبدالواحد339958

77إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب منصور كاظم475878

78إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىاخالص مركز حمد173664

1دكتوراهثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىعلياء وهاب ابراهيم173250

2ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىشيماء مظهر مهدي173434

3ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىالرا عبيد حسن173648

4ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىهبة محمد صكبان174470

هبة عيدان عبدعلي174007
5ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

6ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىهدى هادي عبيد343372

7ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىدعاء سعدي كريم472930

8ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىفاطمة رياح مانع173623

جنان علي عبدعون93068
9ماجستيرثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

10بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىلميس محمد خضير173744

11بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىعذراء جواد عبد173968

12بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىعلياء جواد عبدمسلم319693

ن334074 نور علي عبدالحسير
13بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

14بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب حازم بخيت342746

15بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسارة سمير فيصل343438

16بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينة رحيم حمود343255

ي174560
17بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسلوى شاكر موسر

ن طالب مطرود173877 18بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىحنير

ن173400 19بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمروى عبدالرضا حسير

20بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىامنة محمد شكير174236

21بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنور حميد كاظم174598

ن340563 22بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىحوراء نادر حسير

ن343207 23بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسماح ضايع حسير



 علي173382
ن 24بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىراسل حسير

25بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىتبارك توفيق لطيف476057

زمن علي عبد174578
26بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

27بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىفرح حسن فزع173582

زينة سامي دلي343310
28بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

ن342991 اكرام عبدعلي حسير
29بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

30بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىبراء شاكر احمد519891

ن172899 31بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىاثمار محمد حسير

ن173455 32بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىهاجر احمد حسير

33بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىانوار حسن عطوان334251

فاطمة علي عبدالقادر519758
34بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

35بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىفاطمة حسن عطوان342950

ن263915 36بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىحوراء جاسم امير

فاطمة زيد برهي171914
37بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

رفل مكي بدر173422
38بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

39بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىعبير فيصل سوادي173348

40بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسحر مسلم كريم519986

41بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىارساء خالد كاظم519824

دعاء عبدعلي نجم519807
42بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

43بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسارة كريم عبدالكاظم519791

44بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنرسين نبيل نجم398419

ن جاسم343415 45بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنور حسير

46بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب مهدي عزيز172065

ن عبيد475562 47بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىارساء عبدالحسير

ن173508 مروة علي حسير
48بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

49بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىايات نعيم كاظم173684

50بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىحوراء سعد عبيس173514

51بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىايمان عباس حمزة172041

52بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنجالء فاضل جير173322

53بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرسل مصدق عبدالواحد171865

54بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب احمد سالم173414

55بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىحنان جواد كاظم343572

56بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرغدة محمد حبيب342844

57بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىغدير جاسم علوان342766

ن وسام هادي544259 58بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىبنير

59بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب عباس هاشم173985

60بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىحنان يعرب فاهم173483

61بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىافياء عامر عبدالمهدي342737

ي174166
62بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىحوراء سعد حسانن

63بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىايات سعدي اسماعيل173617

64بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنور سعد صكب163182

ن528303 هدى علي حسير
65بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

66بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرنا عالء مهدي340356

67بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسماح ميثم كامل174277

اس سمير محمد342943 68بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنير

69بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرغدة رحيم حمود343262

70بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمريم عبدالحسن جياد343054

شهد علي عبدالمحسن172177
71بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

72بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمريم فاضل عبيد478002

73بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىدعاء كاظم عيدان561817

74بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىفرح عاد عباس519880

نورس تركي عطية340733
75بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى



76بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىريام محسن جواد475798

77بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىايناس احمد صالح173592

78بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرقية رزاق داود173836

79بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىحوراء يوسف عبدالرضا173365

ن حمد343169 80بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنورالهدى عبدالحسير

81بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنورالهدى عدنان عبدالحسن475609

82بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنورالهدى سعدي اسماعيل173642

83بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىميس عالء عبدالحر173080

84بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىشفاء رحيم حمود342984

85بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىافراح عبدهللا محي172367

86بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىشهد هاشم صالح519937

87بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىدعاء رزاق مهدي173528

88بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىدعاء وهاب ابراهيم173441

89بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىعذراء عباس كاظم173140

ي342609
90بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمين شاكر موسر

91بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىصفا قاسم كاظم343221

سارة فاضل علي343531
92بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

93بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىهديل مقداد نوري517240

94بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنبا مهند محمد173549

95بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىفردوس حافظ موس173111

96بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب عدنان فليح172234

97بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىهنادي منذر سليمان340630

98بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرسى صالح عبدهللا476816

شيماء علي عباس342948
99بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

100بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىخمائل محسن عبيد173163

101بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزهراء خليل سعيد536819

102بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسحر سليم كريم174011

103بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىازهار فاهم كطران174178

فاطمة علي كاظم327617
104بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

105بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب فيصل مهدي172918

106بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزهراء حيدر محمد174787

107بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزهراء زويد عبيد173560

ن فخري173500 108بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسارة حسير

109بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرويدة سعدي جواد343345

بيداء علي عبدهللا174125
110بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

ن174434 111بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىايالف قيس حسير

ن476048 112بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرنا عامر حسير

113بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىالرا نواس عباس250403

114بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنريمان حاكم غنام343351

115بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسحر عدنان حسن172281

116بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمنار مالك زبالة343569

117بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىانوار محمد صكبان343298

ريام علي جاسم342569
118بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

ن محسن جواد475740 119بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىحنير

120بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىعبير حاكم وادي173259

ي173113
121بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىدعاء محمد راضن

122بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىبارقه حمزة داود342944

رنر محمد كامل343376
123بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

ن476307 صدى علي حسير
124بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

125بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنور ثائر ناظم172404

126بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرويدة خضير عبيس174558

127بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزهراء عدنان فليح477343



128بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزهراء هادي كاظم478119

129بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىابتهال قاسم عبيس476032

130بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىريام احمد صالح173573

131بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىشهد جواد كاظم343293

132بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىدعاء سعد عبداالمير173004

تغريد علي جبار173791
133بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

يف519959 134بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرسل جعفر رسر

135بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىايمان مرزه حمزه343549

136بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمروة جواد صاحب173825

ن كايش174733 ن حسير 137بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىبنير

هدى علي نور317082
138بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

ي174053
139بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىارساء شاكر موسر

140بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىفاطمة محمد تكليف475918

ن555752 141بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىفاطمة نارص حسير

142بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنريمان مرزه حمزه343542

143بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىارجوان سليم كريم174022

ي174424 144بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىعبير صكر ناجر

ن173284 ي حامد حسير
145بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىامانن

146بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىبراء جهاد مسلم174080

ن نجم خليف173865 147بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىحنير

148بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىهدير حيدر محمد173274

149بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىامانن مزعل حيال172345

150بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنبا هادي فاضل172305

ي326599 151بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىايات عبدالرحمن ناجر

152بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىايناس صالح مهدي343555

153بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرنا محمد جاسم172766

154بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزهراء جالل عبداالمير476012

ن حمزة174109 155بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىحنان حسير

156بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينة سليم كريم173974

157بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىبراء جواد عبدالكاظم174679

158بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب ثائر كريم334562

ريام لفته علي173196
159بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

ن174535 160بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنبأ رعد حسير

161بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنرسين جابر كتاب173440

حوراء سعد علي172868
162بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

ن335442 163بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىاالء صبار حسير

164بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىوفاء عادل عبدالحسن173472

165بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىوسن رحيم حمود476114

166بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسمية حافظ عبيد335836

167بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىامل غسان حمد174149

168بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسارة منذر سليمان171892

169بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسارة فاضل جير173290

170بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزبيدة خالد ماهر264669

ن فاضل172279 171بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىعال حسير

172بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىفاطمة صالح سعيد174118

هاجر زيد برهي171891
173بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

هبة زيد برهي171925
174بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

ي519901
175بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىاكتفاء شاكر موسر

شهد علي موس173384
176بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

نهاد حاكم علي174135
177دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

178دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىانتصار صالح حبيب171899

179دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرسى لطيف عودة174119



180دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىغصون راغب زري    ج173961

181دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزهراء عبدالرضا مظلوم172105

182دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىبثينة حسن جير174199

183دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسمية نجم عبد264907

184دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرشا حميد شاكر173630

185دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىبتول كامل مخيف561778

186دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسحر عبدالكريم حمود173421

187دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرائدة ساهي عبيس477204

188دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسحر قاسم خضير343201

189دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب محمد كاظم174040

ي476897 190دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزهراء عباس ناجر

191دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىفاطمة غانم عليوي171841

192دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىعذراء جبار عبيد174010

193دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسناء عادل عبدالحسن173655

194دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمىه جبار حمزة342953

195دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىحوراء محمد نعمة343306

196دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىعبير عبد عمران عبد الرضا173694

197دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىبيداء شنان غاوي174359

ن343016 198دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىارساء علي عبدالحسير

199دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىاسيل حمزة مجيد173964

200دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمروج قيس عباس173589

 علي526812
ن 201دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنور محمدحسير

202دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزهراء جواد عبد319347

ي داود174234 203دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىوسن خير

204دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرشا محمد جاسم173950

ي340135 205دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسؤدد حسن ناجر

206دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينة كاظم زغير519858

207دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىغدير نارص عنون173533

208دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىغيداء محسن هادي173915

209دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىابتسام عبداالمير محمد343528

210دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىفاطمة رزاق داود173856

211دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسارة حسن منىسي173764

212دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنوار بشير عبد326889

213إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرقية زهير مهدي173973

214إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنور رعد جبار340962

215إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىايات محمد نعمة340299

رسى علي فرحان520009
216إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

ن محمد173490 217إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىبتول عبدالحسير

218إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب باسم صبار172827

219إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرفل غالب حميد172193

220إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىاية جواد كظوم172213

221إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمنال جمال سعد459714

222إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب جاسم محمد477320

223إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب علي كريم342777

224إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرقية عبدالعزيز عبدالعباس172224

225إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىعبير ابراهيم خليل335996

226إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسارة حسن نجم520042

227إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنورالهدى محمد خضير173722

228إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرويدة عماد مطر264712

229إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىطيبة سعد عيدان335121

230إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىهاجر رعد حمادي416147

231إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىغفران حيدر محمد519853



232إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب احمد مرهج172445

ي327305
233إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنىه سعد حسانن

ي340278
234إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىهدى شاكر موسر

235إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىضفاف ايمن عويز174280

236إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنور عامر كرم171748

237إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىوجدان خليل حميد173401

عال علي عبدالمحسن172165
238إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

239إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىاسماء حسن نعمة343243

ن173327 240إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزهراء هاشم امير

241إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسحر ثامر خليل173945

242إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزهراء فارس محمد172992

243إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنها خليل سعيد537059

زهراء علي عبيد172185
244إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

245إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمروة قاسم عباس340591

زهراء علي عبدالزهرة264790
246إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

247إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزهراء محسن هاشم334917

248إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىمروة سعيد كاضم174269

249إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزهراء رضا ابراهيم340254

250إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىتمارة محمد بدر334608

ق قمر موس174185 251إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىاستير

ن حسن عبيس171965 252إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىحنير

253إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىتبارك كاظم محمد477123

254إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب محمد عبداالئمة328217

255إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىايات مهدي صالح519734

256إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىتبارك فائز كريم478094

257إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب خليل سعيد537064

258إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرقية وهاب ابراهيم173932

ن سهيل340503 259إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزهراء حسير

260إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىاسيل سعد عبداالمير172048

طيبة علي عدنان174128
261إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيى

ن عبدالحر172324 262إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزهراء حسير

263إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنرجس محمد موس174032

264إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىازهار محسن جواد340312

265إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىحوراء فاهم مانع342772

266إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىهبة هادي فاضل339975

267إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىاية طالب فالح335938

ي477674
268إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىفاطمة صادق هانن

269إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىفرح محمد جاسم172809

270إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنورالهدى حيدر بدر477270

271إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزهراء مرتضن مضن335556

272إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىورود طالب كظوم174065

273إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب محسن عبيد173454

ن سعد عبداالمير173370 274إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىبنير

275إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب عبدالرزاق عبد173062

ن جاسم340870 276إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىفاطمة حسير

277إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزهراء حسن نجم519884

278بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىجنان جابر مشكور343464

ي حامد529864 279بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرنا خير

280بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىعلياء سلمان نجم95237

281بكالوريوسثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىعذراء سلمان جوهر173297

282دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىهيفاء نعمة محمود174538

283دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىسندس بحر حسن342698



284دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىنوال كريم مثكال174062

ن عبيس334501 285دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىشذى حسير

286دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىصبيحة زيدان خلف173575

287دبلومثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىرشا زاهر سلمان173056

ي رحيم طاهر174170
ن
288إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىكاق

289إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىزينب عبدالزهرة عاكول173789

290إعداديةثانوية عل جواد الطاهر11612بابلأنيىساهرة حميد حسن475864

ي544769 1دكتوراهثانويه الوركاء41613بابلذكرعمار عادل عبدالنير

ي حمزة544772
2دكتوراهثانويه الوركاء41613بابلذكرسعد راضن

3ماجستيرثانويه الوركاء41613بابلذكرانيس حمود معيدي206914

4ماجستيرثانويه الوركاء41613بابلذكرعباس عبداالمير نارص282775

5ماجستيرثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد فاضل رسهيد376436

ن تخيل544773 6ماجستيرثانويه الوركاء41613بابلذكريحير حسير

7دبلوم عاليثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي مغير نض501177

8بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرسعد فليح مراد208309

9بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرساجد مطرسر حمزة283125

10بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعامر عباس حمادي281933

ن281915 11بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي كاظم حسير

12بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحيدر مشهد جير207820

13بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحسن عبيد طالل281900

14بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرنعمة سعود نايف376428

15بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعدنان داود حسن376874

16بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعمار احمد عبدالرحيم376898

17بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد عيدان ردام208339

18بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد رسحان كاظم535573

19بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرياس عبود جريو381502

20بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرماجد راشد تخيل535530

21بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرناظم ذياب منىسي535137

22بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد كاظم شاكر376147

23بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرسعد دخيل هادي207956

24بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد عبدالواحد عبيد208440

25بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرفاضل عبدعلي رشيد281899

26بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعباس مهدي كاظم208454

27بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمثين حمزة مطر209430

28بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي خميس مشجل208520

ن207840 29بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعمار رسحان حسير

30بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرليث كاظم جاسم281772

31بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمود عبدعلي رشيد208230

32بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكروسام كريم عباس207839

33بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرامير شمران عطاهللا282139

ن تخيل544774  حسير
34بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن

35بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرصفاء نجم عبيد282514

36بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحمزة جير كاظم208188

37بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد جاسم جودة208042

38بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحيدر شبيب ابراهيم207233

39بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرقاسم محمود جميل208157

40بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحيدر سعود نايف377125

41بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرامير ناطق عبدالكريم554506

42بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرماجد حميد عبيد281832

43بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكريوسف سعدون عبدهللا281682

44بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكروسام خليل ابراهيم381237

45بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمؤيد تركي خليف208257



46بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرسلمان شنان لفته281895

47بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعامر صوي    ح حسن501101

48بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن كريم غريب207328

49بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرزهير مهدي جاسم206573

50بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعمار مشهد جير209379

51بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكروليد عكال حميد282106

52بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرماهر علي عبيد282631

53بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرزيد ريس عراك283059

ن شامان206521 54بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد حسير

55بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن نجاح محمد208242

56بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعزيز عكال حميد208457

57بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد سالم غافل207195

ن282580 58بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعقيل محمد حسير

ن حامد نجم386511 59بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

60بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمسلم مهدي كاظم207106

61بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرفؤاد كاظم راشد210757

ي211137
62بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرامير سعدي غين

63بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرامير صالح عبيس381465

64بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحسن محسن فارس381216

65بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرسعد احمد صالح206786

ن جواد282617 66بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحسن حسير

ي جنك282165
ن
67بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعبدالرحمن وق

68بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحامد سعدون سلمان282655

ن281762 69بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمالك تركي حسير

70بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرصفاء كريم عليوي208429

ن281698 71بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد مهدي حسير

ي جنك501092
ن
72بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرزينالعابدين وق

73بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكررامي رياض رضا376037

74بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد حمزه عواد207875

75بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحيدر علي مرداس211134

76بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحبيب حسن عبيس210976

77بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرتوفيق كاظم كطران281732

78بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكروسام عادل سلمان554513

ن عبود207945 79دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرعبدهللا حسير

80دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد جابر ابراهيم377176

81دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرعمار جير كاظم208412

82دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد جياد هادي206724

83دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرنض ناطق عبدالكريم281789

84دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرصدام حمزه كاظم501160

 تركي خليف211108
85دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرمثين

ي208113
86دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرسعد حمزة راضن

87دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد سعود حسن206739

ي281770
88دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرامير رحيم واسر

89دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد حمزة مخيف208399

ي مهدي كاظم211287
90دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرهانن

91دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرمرتضن حمزة عبيد208317

92دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرايهاب سامي عبدالكريم281820

93دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرفائز فالح حسن207837

94دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرفائز علي حمود381180

95دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرحمزة عبيس هادي208414

96دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرازهر جابر حسن208050

97دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد عبدعلي رشيد206544



98دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرصالح حسن داور209326

99إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرسالم جواد جادر208203

100إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرقيس فرحان عبيد281744

101إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد عارف عبدهللا282666

102إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد فليح مراد208213

1دكتوراهثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن حميد كاظم281938

2ماجستيرثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد محسن شعيب281781

3ماجستيرثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي كاظم تركي376127

4بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن حافظ عبود208349

5بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي حسن جبار501080

ن خضير عباس207207 6بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرياسير

7بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي صباح كامل206608

ن احمد جاسم377139 8بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

9بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعبدالرحمن محمد هاشم501361

10بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرصالح حميد عبيس206679

11بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد حميد جخيور282424

12بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحمزة ياس خضير208509

ن281904 13بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرصباح كاظم حسير

14بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعبدهللا حسن علي214997

15بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعامر عبدالخضن كاظم209347

16بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحسن فالح حسن206792

17بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي يوسف مطرسر376891

18بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد محمد سلمان376860

ن عبدالكريم جاسم209356 19بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

20بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحازم باسم حسن214841

21بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكريارس معمر هادي208147

ن فارس535118 22بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي حسير

23بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمثين هادي منىسي208445

24بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحسن كاظم تركي376010

25بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحيدر كريم نجم208449

26بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي عباس مزهر208547

ن501104 27بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمروان سلمان حسير

28بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراسعد عبدهللا جنك207317

29بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرقضي كطران مطر206552

30بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرايوب مرزة حميد501085

31بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكريارس علي جاسم207314

32بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكركرار مالك كريم281727

ن رحيم حسن208420 33بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

34بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرسجاد جير كاظم209300

35بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد احمد عساف206755

36بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد خضير عباس208471

37بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرنمير محمد حسان501144

 علي اسماعيل376222
ن 38بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

39بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراثير ناهض ابراهيم281874

40بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراياد ياس خضير208511

41بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد كريم مكي208485

42بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرباسل اركان عبدالعزيز207186

43بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد يونس عبيد210809

44بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرانور صباح حمزة209363

45بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراكرم محمد كاظم376499

46بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرجالل بدر شياع208530

47بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرزين العابدين سالم عباس206495



48بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرقحطان جواد كاظم281848

49بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرسيف رياض سعدون208384

ن صباح عراك211160 50بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

51بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعالء كاظم راشد208415

52بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي محمد عبدالرضا207334

53بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمازن احمد عساف214802

54بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي عمران كريم207120

55بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرضياء بدر احمد208422

56بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحمد سعدون ابراهيم209066

57بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحسن هادي علي206983

58بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرسعود جميل كعيد209370

59بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرطه قاسم حميد207950

60بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد صالح عبدهللا281760

61بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعباس فاضل حمود215299

62بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرضياء سعدي كاظم209367

ن ساجت501087 63بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد حسير

64بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرهشام محمد عبدالواحد208436

65بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن مهدي نارص209343

66بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحارث كاظم جاسم281754

67بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرجعفر هادي شهد211036

 علي208907
ن 68بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعمار حسير

ي376046 69بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد عبدالحسن وهير

70بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرفيصل بدر سعدون281758

71بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن جواد كاظم208389

72بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمظهر حمد عبدالحمزة208386

73بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد حامد نجم386515

 ازغير علي282650
74بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن

75بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرزيد علي خليف208432

76بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعمران خضن عباس208184

ن جاسم عبس381640 77بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

78بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد عكش صكبان211146

ي عباس208522
ن راضن 79بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

 علي حبيب281888
ن 80بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

81بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرفارس برهان زويد207292

ن فليح موس208539 82بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

ن جاسم211088 83بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي حسير

84بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرايرس محمد نجم211164

ن281679 85بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي عودة حسير

86بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحميد سعدون ابراهيم209243

87بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرضياء سالم علي207830

ي376313 88بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحميد عبدالحسن وهير

ن214955 89بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرصفاء حاتم عبدالحسير

90بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد عباس ردام282499

ن عبود207962 91بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرسالم حسير

92بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن شهاب حميد377185

93بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحسن كاظم دلف208877

94بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحسن حميد خضير375966

95بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرصالح الدين محمود عساف376205

96بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرايمن فيصل عبدالعزيز214765

97بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرامير حكيم عبدعلي208848

ن211118 98بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرانور سالم عبدالحسير

99بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي كامل شمران282893



100بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي مظهر حريز210966

101بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن اكرم عاضي206583

ن281986 102بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحمزة منصور حسير

103بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي صالح تاي208493

104بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي حمزة عباس206950

105بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرليث فاضل سمير211042

 علي عاضي501108
ن 106بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

107بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد مهدي نارص215248

ن جواد281853 108بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرقاسم حسير

109بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعباس علي مزهر206578

110بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحمزة عبيس مطرود207162

111بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكركرار كاظم ساجت282787

112بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد علي عبيد282069

113بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد سعدي كاظم209405

114بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرباسم سالم دانة208335

115بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد علي برهي206560

116بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعثمان محمود بديوي210788

117بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد عبدالكريم جمعة206451

118بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكروليد خالد عبدهللا207835

119بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرراسم محمد صكب208121

120بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرغسان عمران كريم501164

121بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد كاظم محمود281703

122بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمود رحيم حسن208418

123بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي حسن عبيس209276

124بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكررياض ماجد حسن206733

125بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد سعدون سلمان207109

126بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي غازي شنان206784

127بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراكرم بالسم حسن535785

128بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحسن خضير غضيب206759

129بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد حمزة مطر211073

130بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرسجاد محمد عبدالجليل281752

131بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعقيل كريم عبد377136

132بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد عبيد كاظم208461

133بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكريارس عبدالكريم مطر501171

134بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرصفاء سعدي كاظم209407

135بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحيدر شمران عطاهللا281710

136بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي خضير عمران208497

137بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرحيدر قاسم غراب206439

138بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد شمران مطر208928

139بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكرسالم فجر جبار207341

140دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرباقر طاهر كاظم207856

141دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد شالل عبود281705

ن208425 ي عبدالحسير 142دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرسجاد عبدالنير

143دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكراياد خالد عبيس281943

144دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرحسن علي مزهر208482

145دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرعمر نجم عبيد208405

ن عبداالمير208245 146دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرحيدر حسير

147دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرعبيدة صالح مهدي206633

148دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرسعد عبدالخضن عبيد208134

149دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرعبدهللا شاكر رهيف208330

150دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرصالح مهدي فليح207894

ي210388 151دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرطارق عزيز وهير



152دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرثامر سعود نايف376409

ي جنك281948
ن
153دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرعبدالحمزة وق

ن عبيد208880 154دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد حسير

155دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد طالب عبدكاظم206648

156دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن مجيد رشيد211052

157دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرخضير حسن كاظم211060

ي282938
158دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد عبدالحمزة واسر

159دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرعمران مظهر عبيد206463

160دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرجعفر غالب عبد206749

161دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد جميل كعيد281693

ن281778 162دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي محمد حسير

163دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن رياض ورور206503

164دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي شبيب ابراهيم206655

165دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد سعدون خضير209416

166دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرعباس محمد صالح208301

167دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن تكليف عالج206458

ن كاظم211152 168دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي حسير

169دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرضياء عطية محمود206613

170دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرطارق جمعة عبد377143

171دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد ماجد حمزة207932

172دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي حاتم عمران210727

173دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكروليد خالد شياع281722

174دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرطه علي اسماعيل376231

175دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي مظلوم عبداالمير207828

176دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي رزاق زغير377153

177دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرحيدر علي جياد210697

ن376183 178دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرحسام علي حسير

ن جميل رسحان282401 179دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

180دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرصباح طاهر كاظم207854

181دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي خضير عدوان206862

182دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد حمزة داود207256

183دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرعبدالرزاق كاظم عبيد281867

184دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن احمد عساف206769

185دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرظافر حيدر كاظم381316

186دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرمروان جواد ابراهيم208099

187دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد عدنان فنيخ206628

188دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي جاسم حمود210794

189إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد خليل اسماعيل206933

190إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرخضن عباس خميس210679

191إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحيدر علي مدلول207336

192إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرسجاد جاسم مكطوف208345

 علي كاظم282559
ن 193إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

194إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحمزة عامر عليوي206688

195إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرفؤاد كاظم حميد282688

196إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرنهاد عماد هادي206642

197إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرسجاد علي حبيب210689

198إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمهند حمزة عواد282678

ن برزان554487 199إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد امير

200إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحازم سالم علي206878

201إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي احمد حميد207093

202إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي خالد شياع501077

203إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرقاسم طالب مشعل211101



204إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرسجاد معمر هادي208140

205إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحسام باسم خليل208352

206إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرضياء فجر جبار207203

207إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي فالح حسن207339

208إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد عبيد ساجت281696

209إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرضياء جميل كعيد207842

ن ريس عراك282482 210إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحسنير

211إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرشهاب احمد نجم281687

212إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد رسول عمران207941

213إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي سعيد شمران207089

214إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعمار نجم اعبيد282816

215إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرامجد راهي ظاهر282191

216إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحامد سمير سهيل206529

217إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي عباس حسن208488

218إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكركرار نجم اعبيد207909

219إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرقاسم محمد نجم375954

220إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد حامد برزان206932

221إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد مهدي سليم207981

ن283128 222إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرزيد كاظم حسير

223إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن حمزة داود207268

ن281920 ن احمد حسير 224إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

225إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرامير عباس مهدي209234

226إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد ثاثر كزار206444

227إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد عبدهللا جنك208094

228إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد خالد محمد501139

229إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكريارس علي عبيد207877

230إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكررسول ظاهر حبيب207362

ن جمال فاضل215265 231إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

232إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعبدالتواب عامر كاظم207297

ن جواد282474 233إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمنتظر حسير

ن376885  حاتم عبدالحسير
234إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن

235إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمظهر مهدي كاظم208072

236إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد كريم جواد283039

237إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي عامر امير208541

238إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرغسان سعد عمران206889

ن هالل207311 239إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمنتظر عبدالحسير

ن209393 240إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد عبدهللا حسير

241إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد ماجد حمزة209385

ن207939 ن حاتم حسير 242إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

243إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرسيف علي احمد282795

244إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرامير عبدهللا محمد207323

ي عباس210398
245إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمود راضن

246إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي حامد عباس501147

ن214703 247إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرامير علي حسير

248إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرابراهيم دريب عبيد214860

ن يوسف207847  حسير
249إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن

 علي فليح376847
ن 250إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

251إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحيدر ريس عراك282488

252إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرامير بالسم حسن501082

253إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحيدر محمد عبيس207280

254إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرباسم علي جاسم207874

 علي جاسم381187
ن 255إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير



ن207938 256إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرقحطان حاتم حسير

257إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرفائز حمزة هادي207400

258إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرخضن خلف مسير207130

259إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد بدر احمد207827

260إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرامجد نارص حميد207923

261إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعباس حامد كعيد377210

262إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد رياض مخيلف281701

263إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي هادي سعود377180

264إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرسجاد تركي مدلول207859

265إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكربارق حسن عبيد535313

266إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي احمد كريم208382

267إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرماهر حسن نايف282592

 علي سلمان206971
ن 268إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

269إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحيدر ثامر عبيد281785

270إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد هادي دوهان501169

271إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمنتظر عبدالخضن عبيد281837

272إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرباقر غالب عبد207384

273إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي عدنان كاظم208292

ن فاضل خشان207819 274إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

275إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرجاسم محمد علي209299

276إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعبدهللا حزيران عمران376490

277إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد عقيل سهيل381516

278إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد عشوي حمود206829

279إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحيدر سعدون حلبوص206717

280إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي صالح عبيس283034

281إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكركرار عمران كريم207890

282إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن كاظم مظلوم208082

283إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرزينالعابدن سمير جاسم207349

284إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن شاكر تاي207286

285إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمروان فيصل عبدالعزيز214827

286إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحبيب حيدر عبدعون377145

287إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمرتضن شاكر تاي281926

288إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد عدنان رشيد206548

289إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرصباح يوسف عبدهللا208178

ن281973  علي حسير
ن 290إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

291إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكركرار حيدر علي208409

ي عباس208565
292إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعباس راضن

293إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرامير حكمت مظهر282006

294إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمصطفن كامل شمران282888

 علي طالب209317
ن 295إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحسير

296إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي محمود عبيد208397

297إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرنجم عباس نجم208517

298إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد خضير عمران206841

299إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد عبيد صبيح207371

300إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرجالل حيدر كاظم381308

301إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرامير كريم عطية208066

302إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعلي حسن فاضل209224

303إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرسيف علي بدر281908

304إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد مهند تركي207364

305إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرايمن عادل كامل381662

306إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد محمد عباس207831

307إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكريارس حمد مهدي282524



308إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرسيف الدين سعد حامد381078

309إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمرتضن مطرسر كاظم207843

310إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحيدر امير عبيد281980

311إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمحمد عبدهللا جنك208109

312إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرمرتضن معمر هادي208138

313بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلذكررائد علي سعد206551

ن عبد376454 314دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرعالء حسير

315دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرجبار عبيد جاسم281690

316دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد حسن دحام281882

317دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرثامر حسن كاظم281775

318دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرخالد فاضل رسهيد208502

319دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرصالح تاي كاظم208496

320دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرزهير حميد عبيس207276

321دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرجواد كاظم عطاهللا211032

322دبلومثانويه الوركاء41613بابلذكرحسن شهيب حمد281720

323إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرفالح عويد جريو207886

324إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكراحمد كاظم عباس207385

325إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحمزة عبيد جاسم282150

ي جنك281673
ن
326إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرحيدر وق

327إعداديةثانويه الوركاء41613بابلذكرعقيل سعود نايف376827

ن عبيد206567 1ماجستيرثانويه الوركاء41613بابلأنيىوجدان حسير

2ماجستيرثانويه الوركاء41613بابلأنيىهديل عبدالعباس شذر281990

ن501137 ى هادي حسير 3ماجستيرثانويه الوركاء41613بابلأنيىبرسر

4ماجستيرثانويه الوركاء41613بابلأنيىهدى ريس عراك281793

5بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىبراء هادي برزان208558

ن282903 6بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىازهار مخيف حسير

انوار علي عودة207824
7بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيى

8بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىايناس هادي نض376356

9بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىفاطمة حمزة عبيد207953

10بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىهديل قاسم حميد208163

11بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىوفية مظلوم فارس209254

12بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىسحر علي عبداالمير210981

13بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىزينب كريم عباس282549

14بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىعذراء عباس مزهر208179

ي عبدالكريم554523
15بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىهبة راضن

16بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىسارة كاظم حسن376295

17بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىمها شاكر محمود376401

18بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىزينب عمران نارص207392

19دبلومثانويه الوركاء41613بابلأنيىهبة هادي نض501176

20دبلومثانويه الوركاء41613بابلأنيىفاطمة محمود عبيس206541

ى جير حسون206601 21إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىبرسر

1ماجستيرثانويه الوركاء41613بابلأنيىزهراء ابراهيم سلمان211157

2بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىارساء مهدي هادي206670

3بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىايات حميد جخيور282459

4بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىفاطمة كامل عبود207245

مريم مهند تركي207369
5بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيى

6بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىامنة جاسم هادي281713

7بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىرسل حميد جخيور282838

ي209220
تبارك علي راضن

8بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيى

9بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىغفران بدر زغير208535

10بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىمنتىه جاسم حمود206590

11بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىزهراء خليل ابراهيم208571



12بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىاالء هادي برزان281764

13بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىسوسن فالح جواد211125

14بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىزينة حسن هادي206715

15بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىنورا مجيد ضايع207382

ن حمزة281767 16بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىايناس حسير

فاطمة نجم عبدعلي376442
17بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيى

18بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىسارة جواد كاظم282982

ن206697 اطياف علي حسير
19بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيى

لقاء علي فليح283053
20بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيى

21بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىزينة خضير شاكر544764

22بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىاسيل محمود احمد207144

23بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىتبارك حميد جخيور281951

24بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىصبا ابراهيم سلمان208164

25بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىعبير حامد رشيد209240

ي544768 نور عادل عبدالنير
26بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيى

27بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىزينة صباح عراك281749

ن عبداالمير207167 28بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىامل حسير

29بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىصابرين خضير شاكر544770

30بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىرسل محمد جابر377165

ن206778 31بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىزهراء مهدي حسير

32بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىغفران باسم خليل208579

33بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىرباب عبيد صبيح208900

34بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىفاطمة توفيق عباس207872

35بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىصبحة عدنان شاهر208453

36بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىزينب خليل اسماعيل206637

37بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىداليا رضا فوزي210382

38بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىسيماء محمد عبيد282671

ي210996
39بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىرشا سعدي غين

40بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىفاطمة عبداالمير عباس207101

ن عبداالمير207849 41بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىرباب حسير

منار باسم علي211010
42بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيى

43بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىزهراء فالح سلمان208478

44بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىرغد جابر عزيز209288

45بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىمروة سالم دلف376422

ي282049
46بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىسحر رحيم واسر

47بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىزينب شاكر تاي208078

دعاء علي فليح281798
48بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيى

49بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىغفران محمد عبيد210403

50بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىهبة وحيد كامل208325

ن501093 51بكالوريوسثانويه الوركاء41613بابلأنيىاشواق هادي حسير

52دبلومثانويه الوركاء41613بابلأنيىمارب حميد جخيور281892

53دبلومثانويه الوركاء41613بابلأنيىمريم صادق محمد281912

54دبلومثانويه الوركاء41613بابلأنيىتبارك مرزة حمزة381066

55دبلومثانويه الوركاء41613بابلأنيىنرسين مهدي هادي281719

56دبلومثانويه الوركاء41613بابلأنيىسمية مجيد خلف381227

عذراء علي اسماعيل376277
57دبلومثانويه الوركاء41613بابلأنيى

58دبلومثانويه الوركاء41613بابلأنيىهدى وحيد كامل207224

59دبلومثانويه الوركاء41613بابلأنيىعذراء رزاق هادي215056

ن211082 60دبلومثانويه الوركاء41613بابلأنيىايناس احمد حسير

61دبلومثانويه الوركاء41613بابلأنيىاشواق كاظم عبيد281860

62دبلومثانويه الوركاء41613بابلأنيىفاتن فاضل نايف282979

63دبلومثانويه الوركاء41613بابلأنيىاية حميد عبدالمجيد214816



64دبلومثانويه الوركاء41613بابلأنيىسماح كريم نايف535351

ة زيدان مشجل206618 65دبلومثانويه الوركاء41613بابلأنيىامير

66دبلومثانويه الوركاء41613بابلأنيىنور حميد عبيس206622

67إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىارساء كريم عبيد208505

68إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىكوثر رياض نعيم215078

69إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىارساء موفق حمزة282953

كوثر نجم عبدعلي377257
70إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيى

زهراء سالم علي207880
71إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيى

72إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىرقية احمد عساف207308

73إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىايات صالح هادي544775

74إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىايات مهدي مرداس207825

75إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىزينة محمد اسماعيل210722

76إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىعبير عبدالخضن عبيد281845

77إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىشهالء ضياء كاظم215037

78إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىهيفاء حامد عيدان282212

79إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىاطياف ناظم ذياب535175

ن208527 80إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىوحيدة محمد حسير

81إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىنورالهدى فراس حمزة544766

82إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىرشا اركان واوي215199

83إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىزهراء ظاهر مرداس206515

84إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىاالء كريم عبيد202473

85إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىفاطمة وسام نعيم206745

86إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىغفران مجيد ضايع207901

87إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىرسور عباس عيثة283010

 علي501098
ن 88إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىهبة حسير

89إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىرسى توفيق عباس207929

ن208464 90إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىمين احمد حسير

91إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىسىه حمزة عبيد535343

92إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىايهاب موفق حمزة282408

93إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىطيبة مثين حمزة208174

ن عيدان209059 94إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىنورالهدى حسير

95إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىنبا مثين حمزة281923

96إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىبتول محمد رحيم282930

97إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىزهراء مهدي هادي206676

وق تكليف عالج207324 98إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىرسر

ن منعم535446 99إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىهبة حسير

ن208528 100إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىهدية محمد حسير

ى مصلح مهين281944 101إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىبرسر

102إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىهدير عبيد صبيح207377

103إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىزينة حامد رشيد207252

دعاء علي جير208392
104إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيى

105إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىزهراء كامل نعيم207882

106إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىزهراء حازم محمد207972

107إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىزهراء جاسم هادي282607

108إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىايات فراس عباس208357

109إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىختام عبداالمير كاظم281869

110إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىايات محمد عبيد281831

عذراء علي جير208394
111إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيى

 علي501136
ن 112إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىمريم حسير

113إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىفاطمة نجم عبد211095

114إعداديةثانويه الوركاء41613بابلأنيىكوثر كاظم حسن206526

ن311498 1دكتوراه1السدة 41614بابلذكرسالم هادي حسير



2دكتوراه1السدة 41614بابلذكرزيد حسون نارص190498

3ماجستير1السدة 41614بابلذكريارس خضير جير312727

4ماجستير1السدة 41614بابلذكرمحمد صادق فاضل396192

5ماجستير1السدة 41614بابلذكرخالد محمد دحام191137

ن حازم مدب310298 6ماجستير1السدة 41614بابلذكرحسير

7ماجستير1السدة 41614بابلذكرمحمد عباس سهر526439

8ماجستير1السدة 41614بابلذكرعلي عبدعون عطية311123

9ماجستير1السدة 41614بابلذكرمحمد جاسم عبدعلي190994

ن311647 10ماجستير1السدة 41614بابلذكراحمد هادي حسير

11ماجستير1السدة 41614بابلذكررسمد محمد نجم190512

12ماجستير1السدة 41614بابلذكرغيث اخاء مجيد527277

13دبلوم عالي1السدة 41614بابلذكرخالد كاظم حسن475869

ن191000 14دبلوم عالي1السدة 41614بابلذكرجمال هادي حسير

ي190547 15دبلوم عالي1السدة 41614بابلذكرمرنضن ماجد ناجر

16بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحبيب مهدي خضير191036

ن394695 17بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر خليف حسير

18بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرهاشم فاضل مهدي191074

19بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحمادي مهدي خضير190907

20بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعذاب هاشم شظي526442

21بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد رشيد خضير529220

22بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرغالب نايف نارص311683

23بكالوريوس1السدة 41614بابلذكروسام حسن ابراهيم526422

24بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد عباس علي312012

25بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرطاهر محسن سعد312600

26بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي حسن عبود557097

27بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرفراس كطران محمد190950

28بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمخلص عجالن غزاي311134

29بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحميد اسماعيل مرزة311124

30بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعباس حسن علي190829

31بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرخالد نايف نارص191106

ي191115
32بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي نايف ارديين

33بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرسالم عبدعلي مغير312953

ن526453 34بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرسعد حسن عبدالحسير

35بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعادل عبداليمة دوين311615

36بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرجاسم جواد كاظم312375

37بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرموفق جاسم منصور191077

38بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد جاسم جابر312591

ن526425 39بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرثابت عبدالحسن حسير

40بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحامد عبيس كاظم312767

41بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرطارق مهدي محيسن190949

42بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراسامة يوسف جواد395702

43بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر عبيد نهير311387

ن311519 44بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعباس عبداالمير حسير

45بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد احمد ابراهيم190702

46بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرنصير فرات كاظم190954

47بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرابراهيم حسن فرحان190513

48بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي كريم جاسم394642

49بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر كتاب سعيد397691

50بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرطالب كامل عبدالكاظم311109

ي190632
51بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحسن نايف ارديين

52بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرخضن عبدهللا حسون394486

53بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد جليل عبيس190496



54بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرغيث يوسف جواد395009

55بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعمار جاسب علي397360

56بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرنهاد محمد فضالة396423

57بكالوريوس1السدة 41614بابلذكررسمد علي مهدي394496

58بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرصالح حسن عبدعلي311129

59بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعمار صالح خضير529234

60بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد عبدالرزاق مصيخ312362

61بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعمر حميد جير395680

62بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرخضير عبدهللا عناوة396277

63بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد جاسم عبدعلي309920

ي يعكوب396828 64بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد ناجر

65بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرميثاق مجيد حسن190673

66بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمالك غازي كاظم311158

67بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعمار فائز جاسم396264

68بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي صباح مزهر190403

69بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد عبدالكريم عودة309660

70بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعبدالوهاب حسن جبار190896

71بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعمر حمزة ورور190507

72بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمصطفن ناظم مهدي190456

73بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرامير فاضل علوان394570

74بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد جواد نارص311612

75بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد هالل كاظم395927

ن عبدهللا396211 76بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرانمار ياسير

ي عباس خضير395692
77بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرهانن

78بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي غازي كريم191190

ن190777 79بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسن هادي حسير

80بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمصطفن حافظ عبد185135

81بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد عطية كاظم309324

82بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعباس حافظ صبار313092

ن عمران190476 83بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرليث حسير

84بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي هاشم عبيس394513

85بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد سامي عبيد190723

86بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي كاظم عالوي190269

87بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرسيف غالب عبدالحمزة190378

88بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرفراس كريم جاسم190736

89بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمصطفن محمد عجيل190773

ن190479 90بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرنهاد جاسم حسير

91بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد عبيد نهير190909

92بكالوريوس1السدة 41614بابلذكررافد عبدالوهاب حسن309571

93بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرصفاء احمد جواد190675

94بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد جواد كاظم190545

95بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد عبداالمير بكة313059

96بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي محسن شاكر191040

97بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر خضير حسن526429

98بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرجواد كاظم جواد396444

99بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد رحيم عبدالكريم312531

100بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر عبداالمير حسون309896

101بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد عباس عبد190722

102بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد ناهض محمد535302

103بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمنذر سعد عليوي312542

ن190953 104بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي رضا حسير

105بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعالء داود سالم312470



 محسن علي311323
ن 106بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير

107بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد كامل عبدالكاظم190308

108بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعباس خليل عبيد396156

109بكالوريوس1السدة 41614بابلذكريارس توفيق هاتف190385

110بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرسجاد عليوي جاسم310812

ن شعبان عبود310803 111بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير

112بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرغالب عون محمد396907

113بكالوريوس1السدة 41614بابلذكروسام وهاب طراد311169

114بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرسيف الدين حيدر علي313067

115بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمروان شيبان عباس190963

116بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرسعد سطاي مصيخ191165

117بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمهدي صالح مهدي313073

 علي عبدالكاظم190472
ن 118بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير

119بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد نايف كاظم190657

120بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحسان عبدالكريم عطية311118

121بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرخضير كاظم خضير190831

122بكالوريوس1السدة 41614بابلذكروئام مهدي جاسم526427

123بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرسيف كريم حسن309848

ن526446 124بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد قاسم حسير

125بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسن هادي حمزة190762

ن نايف309181 126بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرطه ياسير

127بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرامير عليوي جاسم310695

128بكالوريوس1السدة 41614بابلذكررياض فرحان جاسم311638

129بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي رشيد حسن309592

130بكالوريوس1السدة 41614بابلذكركرار عبدالواحد محيسن395941

131بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرامير عبيس كاظم190416

132بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر ناهض حسن394938

133بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد حمزه ورور272642

134بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرلؤي حبيب علي190756

135بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد محسن خضير190843

ي396045 136بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعمار علي ناجر

137بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحاتم عبدالكريم علوان311105

138بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد جاسم محمد190493

139بكالوريوس1السدة 41614بابلذكركاظم علي طه313042

140بكالوريوس1السدة 41614بابلذكررعد كريم سلطان190880

141بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد سعود عواد190786

142بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي نجم حبيب311093

143بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمهند عبدالكريم خضير312326

ن صالح عبدالهادي310828 144بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير

145بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد رضا عبدالعباس313084

ن اسماعيل محمد191175 146بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير

147بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرامير عبدالقادر جاسم395993

148بكالوريوس1السدة 41614بابلذكروهب خضير كاظم190848

149بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرصدام ضيدان هالل312359

ن عبيد394723 150بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرسيف حسير

151بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد عبدالكريم هادي190644

152بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرسلوان وليد لطيف311333

153بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد عليوي جاسم311581

154بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر مجيد محمد394582

155بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد حمزة محمد190459

156بكالوريوس1السدة 41614بابلذكروائل سعد نعمة311535

ن حمزة محمد190648 157بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير



158بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي عبدالعباس عطية526430

159بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد قيس محيسن312929

160بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمهند رضا عبدالعباس309583

ن مطلك190677 161بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي حسير

162بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرخالد جواد طالب394591

163بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد خضير حسن394987

164بكالوريوس1السدة 41614بابلذكركرار عامر مكلف529228

165بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرسعد شعبان كاظم311626

ن عدنان محيميد311110 166بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير

167بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي احمد ابراهيم190894

168بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد سالم حديد394598

ن خضير احمد313091 169بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمهمير

170دبلوم1السدة 41614بابلذكرجبار فاضل عبود397232

171دبلوم1السدة 41614بابلذكرعلي جواد كاظم190828

172دبلوم1السدة 41614بابلذكرفرقد علي سلمان190635

173دبلوم1السدة 41614بابلذكرعقيل طاهر حسون190997

ي312588 174دبلوم1السدة 41614بابلذكركاظم طالب ناجر

175دبلوم1السدة 41614بابلذكراحمد مجيد عبود526420

176دبلوم1السدة 41614بابلذكرخضن عبد عون عطية394702

ن312722 177دبلوم1السدة 41614بابلذكرعلي حمزة حسير

178دبلوم1السدة 41614بابلذكرفيصل صالح رشيد190936

179دبلوم1السدة 41614بابلذكرعلي طه هاشم312538

ن ظاهر190462 180دبلوم1السدة 41614بابلذكرفاضل عبدالحسير

181دبلوم1السدة 41614بابلذكرفاضل كاظم سكر310181

182دبلوم1السدة 41614بابلذكرقاسم هادي فرهود190358

183دبلوم1السدة 41614بابلذكرمرتضن فاضل كريم526433

184دبلوم1السدة 41614بابلذكرطارق علي عودة190982

ن علوان190537 185دبلوم1السدة 41614بابلذكرمسلم حسير

ن خضير190933 186دبلوم1السدة 41614بابلذكراحمد حسير

187دبلوم1السدة 41614بابلذكرضياء احمد جواد311367

188دبلوم1السدة 41614بابلذكرابراهيم حسن عالوي190529

189دبلوم1السدة 41614بابلذكرعادل علي نعمة309471

190دبلوم1السدة 41614بابلذكرمحمد حميد نارص313004

191دبلوم1السدة 41614بابلذكرحسن فاضل مهدي190484

192دبلوم1السدة 41614بابلذكرسعد محسن خضير190693

193دبلوم1السدة 41614بابلذكركامل سعود عواد309363

 علي191218
ن  حسير

194دبلوم1السدة 41614بابلذكرمصطفن

195دبلوم1السدة 41614بابلذكرمؤيد حبيب عبدالكاظم527302

ن310682 196دبلوم1السدة 41614بابلذكرمحمود كمال حسير

197دبلوم1السدة 41614بابلذكركاظم ضيدان هالل190945

198دبلوم1السدة 41614بابلذكرلؤي محمود كاظم313077

199دبلوم1السدة 41614بابلذكركريم علي عبدالكاظم190678

200دبلوم1السدة 41614بابلذكرعباس حمزة مرهون312772

201دبلوم1السدة 41614بابلذكرمحمد مهدي جاسم527334

ن526416 ن فاضل حسير 202دبلوم1السدة 41614بابلذكرحسير

203دبلوم1السدة 41614بابلذكرسجاد طه حسن526415

204دبلوم1السدة 41614بابلذكرسيف احمد جواد190812

205دبلوم1السدة 41614بابلذكررعد محمد كاظم557158

206دبلوم1السدة 41614بابلذكرمهند عباس عبيد312000

207دبلوم1السدة 41614بابلذكرمصعب حمزة ورور312551

208دبلوم1السدة 41614بابلذكرحسن نعمة عاشور311446

209دبلوم1السدة 41614بابلذكرفتاح حسن عبيس311101



210دبلوم1السدة 41614بابلذكرامير باسم مدب396188

 علي حسن190836
ن 211دبلوم1السدة 41614بابلذكرحسير

212دبلوم1السدة 41614بابلذكرمرتضن عباس عبيد190902

213دبلوم1السدة 41614بابلذكرعلي طه زبن313099

214دبلوم1السدة 41614بابلذكرعباس سلمان نض557119

215دبلوم1السدة 41614بابلذكرماجد حامد جاسم190958

216دبلوم1السدة 41614بابلذكرعلي احمد طراد313075

ن310796 217دبلوم1السدة 41614بابلذكراحمد هاشم حسير

218دبلوم1السدة 41614بابلذكرمحمد مهدي امانة312782

219دبلوم1السدة 41614بابلذكرغيث ناظم عبد311369

220دبلوم1السدة 41614بابلذكرحسام صادق عبدعون190487

221دبلوم1السدة 41614بابلذكراحمد تركي هادي309549

222دبلوم1السدة 41614بابلذكرعلي حامد جاسم309415

223دبلوم1السدة 41614بابلذكرصفاء وهاب طراد191167

224دبلوم1السدة 41614بابلذكرازهر خليل طراد311604

225دبلوم1السدة 41614بابلذكرانور قاصد رحيم190840

226دبلوم1السدة 41614بابلذكرعالء حسن طاهر312348

227دبلوم1السدة 41614بابلذكرعلي عبدالزهرة ياس396315

ة193648 228إعدادية1السدة 41614بابلذكرجواد كاظم نير

229إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي حسن عبدعلي190881

230إعدادية1السدة 41614بابلذكرحيدر خضير خليف190972

231إعدادية1السدة 41614بابلذكرحيدر جهاد حسن309603

232إعدادية1السدة 41614بابلذكرعوض خليل خضير311991

233إعدادية1السدة 41614بابلذكرعدنان عبيد نهير191032

234إعدادية1السدة 41614بابلذكرصفاء نارص عبدهللا190663

235إعدادية1السدة 41614بابلذكركريم هادي كاظم556583

236إعدادية1السدة 41614بابلذكرمالك ضيدان هالل396139

ن ثجيل كاظم190651 237إعدادية1السدة 41614بابلذكرحسير

238إعدادية1السدة 41614بابلذكرفارس كريم جاسم394629

ي حسن190863 239إعدادية1السدة 41614بابلذكرلؤي ناجر

240إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد مهدي حمود396298

241إعدادية1السدة 41614بابلذكررعد محسن خضير191181

242إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي راجح تركي272647

243إعدادية1السدة 41614بابلذكررعد مجيد محمد311525

244إعدادية1السدة 41614بابلذكرحسن مطلك حمد190893

245إعدادية1السدة 41614بابلذكرحسن جبار اسدخان311989

ن جاسم موس311393 246إعدادية1السدة 41614بابلذكرحسير

247إعدادية1السدة 41614بابلذكراحمد حامد نوري526447

1دكتوراه1السدة 41614بابلذكرمصطفن محمد كرهب190946

2ماجستير1السدة 41614بابلذكررائد حامد هاشم526440

3ماجستير1السدة 41614بابلذكربهاء عبداالمير هادي185614

4ماجستير1السدة 41614بابلذكركاظم خضير كاظم190850

5ماجستير1السدة 41614بابلذكرامير حاتم كريم190875

6ماجستير1السدة 41614بابلذكرعالء رياض عبد311415

7ماجستير1السدة 41614بابلذكرعمار ناهض محمد534044

 علي حمزة312710
ن 8ماجستير1السدة 41614بابلذكرحسير

9ماجستير1السدة 41614بابلذكرزيد حافظ صبار193526

10بكالوريوس1السدة 41614بابلذكروهب مجيد حسن190482

11بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمصطفن احمد جاسم312003

12بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد عدنان نوري190837

13بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمصطفن حبيب علي190757

14بكالوريوس1السدة 41614بابلذكركرار هادي صبار190846



15بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرماهر عبدالوهاب حسن190914

16بكالوريوس1السدة 41614بابلذكركرار مجيد محمد311603

17بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعالء عزيز عليوي394615

18بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر مهدي هاشم190838

19بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر عباس عبدهللا190402

20بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي صالح مهدي311454

21بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرذوالفقار هادي سهر190701

22بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعبدالكريم محمدعلي نعمة190631

23بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمود رياض كاظم397334

ن هالل396514 24بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعالء حسير

ن علوان311431 25بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرقاسم حسير

26بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرامير حمزة محمد193555

ن190500 غام رزاق حسير 27بكالوريوس1السدة 41614بابلذكررصن

28بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر قاسم حسن191043

29بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرامير علي عون396079

30بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر حسن طاهر313050

31بكالوريوس1السدة 41614بابلذكروسام حمزة مهدي394464

32بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرهشام تركي هادي312004

33بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسن جواد كاظم190758

34بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرصفاء رياض عبد394578

35بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرامير حيدر حمد312554

36بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي محمد حسن190617

37بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي طالب حسن397145

38بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي حسن مهدي190449

39بكالوريوس1السدة 41614بابلذكريارس صالح خضير191187

40بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرفالح حسن مهدي190373

41بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمهند ماجد منعم190969

42بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعادل عمران حسن191161

43بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرليث احسان علي190788

44بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي كاظم هادي312345

45بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد عبدالحليم عجيل312398

46بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي ضاجي مطر191017

ي مهدي311098
47بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرصفد راضن

48بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد محسن سلمان311985

49بكالوريوس1السدة 41614بابلذكروليد محمد مهدي191184

50بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي كاظم عطية312989

51بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر سمير مهدي312986

52بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعالء عباس مهدي190778

53بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرضياء هالل عواد311982

ن190990 54بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي قاسم حسير

55بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد شعالن فضالة526437

56بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمنتظر محفوظ عبداالئمه190361

57بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرباقر حافظ صبار190859

58بكالوريوس1السدة 41614بابلذكركاظم حكمت محمد190520

59بكالوريوس1السدة 41614بابلذكركرار عزيز عليوي190428

 سليم علي311142
ن 60بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير

ن191045 61بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد مؤيد عبدالحسير

ن عالء نعمة526413 62بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير

63بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرفراس سعدون علي191026

64بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد علي هاشم311329

65بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسن هادي علوان191053

66بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسن سلمان حسن190317



67بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي فليح محمدحسن311088

68بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد كريم حبيب190753

69بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعمار سامي خضير190601

ن190400 70بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي حميد حسير

71بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمود حميد كاظم190571

72بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي عباس طه190514

73بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمنيب عبداالمير حسون190679

74بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرخالد ابراهيم فياض312456

75بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرجاسم مهدي جاسم191172

76بكالوريوس1السدة 41614بابلذكريارس شيبان عباس309384

ن عبيد190865 77بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي حسير

78بكالوريوس1السدة 41614بابلذكركرار عبيد حمزة312609

79بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعباس سلمان راشد191157

غام جابر كاظم312748 80بكالوريوس1السدة 41614بابلذكررصن

81بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد صالح خضير190368

82بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي كريم خليف312992

ن311484 83بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد جاسم حسير

84بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر محمد عبدالكاظم311435

85بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرقتادة رعد يوسف311095

86بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد فاضل علوان191129

87بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرزيد خضير ابراهيم191020

88بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرامير سعد حمزة396163

89بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد هادي حمزة190664

90بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرسجاد عباس حمزة190544

91بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمرتضن محمد عجيل312447

ن محسن خضير311182 92بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير

93بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد صالح خضير191188

ائيل فيصل هادي526448 94بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرجير

ن190830 95بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر عباس حسير

96بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرالكرم حافظ جبار310848

97بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي فيصل هادي526435

ن190784 98بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي محمدحسن حسير

99بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي فلح حسن312608

100بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد سعد غالي313009

101بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرسامر عباس منصور526445

ن عبدالحسن وهاب311543 102بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير

ن احمد حبيب190793 103بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسنير

104بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرصفوان عبدالكريم عطية312368

ن190842  علي عبدالحسير
ن 105بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير

106بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعمار عباس عبيد526436

غام نبيل عبدعلي396215
107بكالوريوس1السدة 41614بابلذكررصن

108بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد حسن صالح397388

109بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرجبار توفيق صبار311350

110بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي خالد نايف193588

111بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر محمد كريم312037

ن مهند عبدالرضا190925 112بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرالحسير

113بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمالك مهدي محمدعلي313082

114بكالوريوس1السدة 41614بابلذكروسام هادي محمد394909

115بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر جبار فاضل526438

116بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمصطفن موفق طالب312329

117بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد عبدالحسن جهاد190730

ي عباس312708 118بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي ناجر



ي عبدالكريم مهاوش396055
119بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرهانن

120بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعمر فالح حمزة190976

121بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد مظفر كاظم190639

ي عبد394535
ن
122بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرسالم صاق

123بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرهاشم غازي نارص311117

124بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرامير محمدعلي نعمة191070

125بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر كاظم نض190817

ن عليوي353300 126بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد حسير

127بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر بحر جاسم190277

128بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحذيفة محمود مزهر415062

129بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد صالح حسن190712

ن394993  حاتم حسير
130بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمصطفن

131بكالوريوس1السدة 41614بابلذكريارس شعبان كاظم191158

132بكالوريوس1السدة 41614بابلذكركرار علي عبدالكاظم190680

133بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر مؤيد كاظم311130

134بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرامير كريم هادي556594

135بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد عبدالرحمن محمد191168

136بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر عدنان علي310900

 علي190965
ن 137بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي حسير

 علي نايف191119
ن 138بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير

139بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي امانة كاظم190670

140بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر احمد سهر394606

141بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد احمد عيىس394977

ن كاظم خضير312371 142بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير

143بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرامير علي ازويد190733

144بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمثين حامد شياع311489

145بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرسالم مسلم عبيس312528

146بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسن سعيد حسن312009

147بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحذيفة مرتضن جليل190590

ن191127 148بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرضياء علي حسير

149بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعظيم علي عبدالكاظم190683

150بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي عباس محمد312707

151بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي عبدعون كريم190891

 علي محمد313089
ن 152بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير

ن مهدي كاظم191041 153بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير

154بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد كرار هادي191206

155بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي محمد كرهب190947

156بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمصطفن مجيد محمد311523

157بكالوريوس1السدة 41614بابلذكربالل سعد علي190531

158بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي فالح حسن191111

159بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحيدر عبيد حمزة394558

160بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرفاضل عباس مرزوك311132

161بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرامير سعدي حميد190407

162بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعباس جواد كاظم394914

163بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد رعد مرزة190604

ي عادل396302
164بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد حسين

165بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي طالب جبار310141

166بكالوريوس1السدة 41614بابلذكربهاء كريم هاشم397710

ي190585
167بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرسجاد خالد هانن

ن396600 168بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي بهجت حسير

169بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعباس كاظم لواح190474

ن190710 170بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد رضا حسير



171بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد حامد هاشم526454

172بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد عباس محمد311418

ن كتاب معيوف190879 173بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير

174بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمصطفن عبدالعباس عطية190819

175بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعمار عبدالزهرة محمد397733

176بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي رحيم عواد313095

177بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرلهيب علي نايف191116

178بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي كاظم محمد311424

179بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرلؤي كريم كاظم312442

180بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي حيدر محمدجواد311178

181بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد طارق مجيد313054

182بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرغيث شيبان عباس191214

ن عطية191134 183بكالوريوس1السدة 41614بابلذكركرار حسير

184بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي حسن هادي190822

185بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي فاضل عبدالزهرة190442

186بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد نزار عبدالزهرة396219

187بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد ميمون عبدعلي190573

ن395019 188بكالوريوس1السدة 41614بابلذكركرار علي حسير

189بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرزيد ميثم محمد534165

190بكالوريوس1السدة 41614بابلذكركرار هادي عبيد312492

191بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمصطفن محمود كوتاوي191150

192بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي سعد غازي394896

193بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسن كاظم سطاي190627

194بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرجعفر مهدي عبود191015

195بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمصطفن عبدالرضا طعمة312590

ن312950 196بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرسالم عبدهللا حسير

197بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعبدهللا كريم مهدي190580

198بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرسالم حمزة مهدي394885

199بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمصطفن حسن هادي397744

200بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرسيف عامر كامل190826

201بكالوريوس1السدة 41614بابلذكركرار سليم كرهب394657

ي مهدي190845
202بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد راضن

 علي ازويد191078
ن 203بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير

204بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمد ناظم حمزة191195

205بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرجاسم علي عبد310841

206بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرامير عباس مهدي312390

 علي عبعوب190609
ن 207بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرحسير

208بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرصادق عليوي شمران193696

209بكالوريوس1السدة 41614بابلذكركرار عبداليمة دوين311617

210بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرخالد خضير جير394959

211بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعلي عيفان فضل191014

212بكالوريوس1السدة 41614بابلذكركرار احمد كامل312558

ن مهدي311487 213بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرلؤي حسير

214بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعدي محمد علوان312378

215دبلوم1السدة 41614بابلذكرعلي حميد محسن190979

216دبلوم1السدة 41614بابلذكرمحمد علي جواد190696

ن حسون نارص190405 217دبلوم1السدة 41614بابلذكرحسير

218دبلوم1السدة 41614بابلذكرسيف سعد محمد191051

ن نجم396069 219دبلوم1السدة 41614بابلذكرعبدالحسن عبدالحسير

220دبلوم1السدة 41614بابلذكرعلي احمد هادي191196

ي311337
ن طالب راضن 221دبلوم1السدة 41614بابلذكربنير

222دبلوم1السدة 41614بابلذكريارس سالم هاشم190922



223دبلوم1السدة 41614بابلذكرعامر بهيج عبيد190671

224دبلوم1السدة 41614بابلذكرعباس جاسم عباس190488

225دبلوم1السدة 41614بابلذكراحمد جاسم محمد190839

226دبلوم1السدة 41614بابلذكرامير صبار حمزة312984

227دبلوم1السدة 41614بابلذكرعلي صالح خضير190394

228دبلوم1السدة 41614بابلذكرعلي احمد جابر312341

229دبلوم1السدة 41614بابلذكرسيف كاظم عبداالمير396148

ن عبدهللا عاشور312607 230دبلوم1السدة 41614بابلذكرياسير

231دبلوم1السدة 41614بابلذكرعلي حاتم عبدالهادي190599

232دبلوم1السدة 41614بابلذكريوسف علوان مزهر190561

233دبلوم1السدة 41614بابلذكرمصطفن عباس هادي190379

234دبلوم1السدة 41614بابلذكرحيدر علي عبدعون529224

235دبلوم1السدة 41614بابلذكرياس خضير كاظم313102

236دبلوم1السدة 41614بابلذكرحيدر مرتضن جليل190414

ن حميد394679 237دبلوم1السدة 41614بابلذكرعلي حسير

ن جبار190494 238دبلوم1السدة 41614بابلذكربهاء حسير

ن عيفان فضل190720 239دبلوم1السدة 41614بابلذكرحسير

240دبلوم1السدة 41614بابلذكرامير عمران جواد191052

241دبلوم1السدة 41614بابلذكرهيثم جاسب علي190818

 علي جاسم309305
ن 242دبلوم1السدة 41614بابلذكرحسير

243دبلوم1السدة 41614بابلذكرسامي جابر رحيم190577

244دبلوم1السدة 41614بابلذكرهيثم محمد دحام191133

245دبلوم1السدة 41614بابلذكرحيدر فراس حاتم397774

246دبلوم1السدة 41614بابلذكرعلي عبدالوهاب حسن190912

247دبلوم1السدة 41614بابلذكرعلي خالد عبد190984

248دبلوم1السدة 41614بابلذكرمحمد عواد جاسم190420

249دبلوم1السدة 41614بابلذكراحمد عبدالوهاب ياس311496

250دبلوم1السدة 41614بابلذكراحمد محمد صالح311439

251دبلوم1السدة 41614بابلذكرمحمد محسن علي312756

ي حسن مهدي190647
252دبلوم1السدة 41614بابلذكرهانن

253دبلوم1السدة 41614بابلذكرعلي احمد خليل311653

254دبلوم1السدة 41614بابلذكريارس خليل حسن396194

255دبلوم1السدة 41614بابلذكربديع عباس هادي190525

256دبلوم1السدة 41614بابلذكرذوالفقار ستار رحيم311670

257دبلوم1السدة 41614بابلذكرعلي حاتم كريم526408

258دبلوم1السدة 41614بابلذكرامير طالب مظهر311554

ي396739
259دبلوم1السدة 41614بابلذكراحمد صاحب راضن

260دبلوم1السدة 41614بابلذكرامير فرات كاظم190659

261دبلوم1السدة 41614بابلذكرسالم خضير كاظم190847

262دبلوم1السدة 41614بابلذكرحسن ناطق عبداالئمه526451

263دبلوم1السدة 41614بابلذكرهيثم بهيج عبيد190451

264دبلوم1السدة 41614بابلذكرمحمد سحاب رميح310665

ف فخري526407 265دبلوم1السدة 41614بابلذكرسعد رسر

ن191159 266دبلوم1السدة 41614بابلذكرضياء علي حسير

267دبلوم1السدة 41614بابلذكرمعن قحطان كاظم190998

268دبلوم1السدة 41614بابلذكرعلي محمد عاشور190510

269دبلوم1السدة 41614بابلذكرفاضل نعمة كاظم190504

270دبلوم1السدة 41614بابلذكرارشد راجح محمد312561

ن312459 271دبلوم1السدة 41614بابلذكرهاشم عباس حسير

ن حبيب190264 272دبلوم1السدة 41614بابلذكرزين العابدين حسير

273دبلوم1السدة 41614بابلذكرمحمد ناهض نوري191198

274دبلوم1السدة 41614بابلذكرامير وحيد عبدالزهرة190751



ن190480 275دبلوم1السدة 41614بابلذكرمرتضن فاضل حسير

276دبلوم1السدة 41614بابلذكرزيد علي عبيد190516

277دبلوم1السدة 41614بابلذكرمصطفن فاضل كريم191022

ن محمد312351 278دبلوم1السدة 41614بابلذكروسام ياسير

279دبلوم1السدة 41614بابلذكرراشد جاسب علي190714

280دبلوم1السدة 41614بابلذكراثير خضير كامل526424

281دبلوم1السدة 41614بابلذكريارس احمد خليل311678

282دبلوم1السدة 41614بابلذكرحيدر رحيم عواد312381

283دبلوم1السدة 41614بابلذكرحيدر رحيم جهاد191166

284دبلوم1السدة 41614بابلذكروسام غالب نايف311674

285دبلوم1السدة 41614بابلذكرقاسم فاضل عبدالرضا190634

غام محسن نايف190861 286دبلوم1السدة 41614بابلذكررصن

287دبلوم1السدة 41614بابلذكرمحمد عبدالستار جير396308

288دبلوم1السدة 41614بابلذكراحمد محمود هادي190776

289دبلوم1السدة 41614بابلذكرعادل خضير مشحن190691

290إعدادية1السدة 41614بابلذكرسيف حمزة علي190898

291إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد صالح حسن191037

292إعدادية1السدة 41614بابلذكريارس سالم صاحب191109

ي حميد193577
 
293إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي شوق

294إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي شاكر شنان193608

295إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد حاتم عبدالهادي309881

296إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي عبدهللا عناوة526432

297إعدادية1السدة 41614بابلذكركاظم حامد ياس312938

ن حبيب علي190765 298إعدادية1السدة 41614بابلذكرحسنير

299إعدادية1السدة 41614بابلذكرسجاد حسن جبار312019

300إعدادية1السدة 41614بابلذكررسمد جليل اسماعيل312001

301إعدادية1السدة 41614بابلذكركرار حيدر احمد193567

302إعدادية1السدة 41614بابلذكرحيدر احمد حميدي190864

303إعدادية1السدة 41614بابلذكرعباس داود سلمان312335

304إعدادية1السدة 41614بابلذكرسجاد احمد مجيد396176

ي عبد190905
ن راضن 305إعدادية1السدة 41614بابلذكرحسنير

306إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي رياض خزعل191075

307إعدادية1السدة 41614بابلذكرمصطفن عباس فاضل397431

308إعدادية1السدة 41614بابلذكرامير موحان مزهر557025

309إعدادية1السدة 41614بابلذكراحمد مكي عبدالرزاق311515

310إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي ناظم مهدي312933

311إعدادية1السدة 41614بابلذكرتيسير لفته علي311422

312إعدادية1السدة 41614بابلذكراحمد عماد عبدالحسن190258

313إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد شعبان كاظم191034

314إعدادية1السدة 41614بابلذكراحمد جاسم محمد190717

315إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي محمد عبدعون191091

316إعدادية1السدة 41614بابلذكرعادل عبدالزهرة حسون309337

317إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد عبدالحليم عجيل394712

318إعدادية1السدة 41614بابلذكرسجاد شهاب حميد191094

319إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد محمود مزهر415043

ن527295 ن قاسم حسير 320إعدادية1السدة 41614بابلذكرحسير

321إعدادية1السدة 41614بابلذكركرار شاكر محمد190904

322إعدادية1السدة 41614بابلذكراحمد علي حميد310764

ن حسن190706 323إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد عبدالحسير

324إعدادية1السدة 41614بابلذكرمرتضن محفوظ عبداالئمه190363

ن جواد سلمان311996 325إعدادية1السدة 41614بابلذكرحسير

326إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي محمد عبود309354



ي مهدي191208
327إعدادية1السدة 41614بابلذكراحمد راضن

328إعدادية1السدة 41614بابلذكرسالم عادل جاسم312021

329إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي حسن هادي309312

330إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد كريم خليف527328

331إعدادية1السدة 41614بابلذكرعبدالحميد سحاب رميح397681

332إعدادية1السدة 41614بابلذكرشهاب احمد كزار190369

333إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد باسم فخري312730

334إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد محسن جير193702

335إعدادية1السدة 41614بابلذكرمصطفن احمد هادي397166

336إعدادية1السدة 41614بابلذكريارس محمد عبيد311988

337إعدادية1السدة 41614بابلذكرفراس عباس عبدالخضن190882

338إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد جاسم جعفر191076

339إعدادية1السدة 41614بابلذكرسمير فليح محمدحسن312737

340إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي ابراهيم عباس394968

341إعدادية1السدة 41614بابلذكرباقر سعد عليوي190791

342إعدادية1السدة 41614بابلذكرمنتظر علي عبدالكاظم193654

343إعدادية1السدة 41614بابلذكركاظم عماد كاظم309300

ي مرداس394952
ن
ن شاق 344إعدادية1السدة 41614بابلذكرحسير

ن190988 345إعدادية1السدة 41614بابلذكرصادق علي حسير

346إعدادية1السدة 41614بابلذكرمهيمن حاتم عبدالهادي310105

347إعدادية1السدة 41614بابلذكرعبدالرحمن حمزة كاظم190588

348إعدادية1السدة 41614بابلذكركرار منذر محمدجواد396271

349إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد عبدالكريم عبدالجبار190383

350إعدادية1السدة 41614بابلذكرليث موفق جاسم313034

351إعدادية1السدة 41614بابلذكرمصطفن محمد عبيد557032

 علي نايف191117
352إعدادية1السدة 41614بابلذكرمصطفن

353إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي مجيد عبود527287

354إعدادية1السدة 41614بابلذكرمرتضن طالب كامل396636

355إعدادية1السدة 41614بابلذكرحيدر داود سلمان312332

356إعدادية1السدة 41614بابلذكرعبدالكريم قاسم محمد310690

357إعدادية1السدة 41614بابلذكرعبدالمحسن حميد محسن190835

358إعدادية1السدة 41614بابلذكراحمد ميثم توفيق193597

359إعدادية1السدة 41614بابلذكرماهر عبداالمير عبدعلي190642

360إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمود نعمة مطر309357

361إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمدصادق رحيم عواد309643

362إعدادية1السدة 41614بابلذكريارس علي موس310392

ن190506 363إعدادية1السدة 41614بابلذكرحسن رزاق حسير

364إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد صباح فجر396880

365إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد حافظ جبار190566

ن309758 366إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد ابراهيم حسير

367إعدادية1السدة 41614بابلذكراسماعيل نسيم جبار309406

368إعدادية1السدة 41614بابلذكراحمد علي موس310644

غام حسن عالوي557012 369إعدادية1السدة 41614بابلذكررصن

370إعدادية1السدة 41614بابلذكركرار طالب مظهر311552

371إعدادية1السدة 41614بابلذكركرار حامد ياس312943

372إعدادية1السدة 41614بابلذكررضا احمد حبيب190853

373إعدادية1السدة 41614بابلذكرحسن عيفان فضل193618

ن193668 374إعدادية1السدة 41614بابلذكرحسن هادي حسير

375إعدادية1السدة 41614بابلذكروسام عامر كامل310156

376إعدادية1السدة 41614بابلذكرغيث علي حميد310725

377إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد حميد محسن190956

378إعدادية1السدة 41614بابلذكرعباس خضير عبدالعباس312724



379إعدادية1السدة 41614بابلذكرمصطفن كاظم توفيق190377

380إعدادية1السدة 41614بابلذكرامير عباس علوان311165

381إعدادية1السدة 41614بابلذكرمصطفن طالب كامل396479

382إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي موس كاظم557164

383إعدادية1السدة 41614بابلذكرعبدالكريم قاسم غازي309203

384إعدادية1السدة 41614بابلذكرمنير كريم مهدي190867

385إعدادية1السدة 41614بابلذكراكرم عباس حمزة189546

386إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي حازم عبيد185942

ن كاظم311539 387إعدادية1السدة 41614بابلذكراحمد حسير

388إعدادية1السدة 41614بابلذكرمرتضن محمود كوتاوي312476

389إعدادية1السدة 41614بابلذكرمرتحر حامد محمد557065

390إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد عزيز عليوي190429

391إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد حبيب علي190767

ي عادل397502
392إعدادية1السدة 41614بابلذكرزيد حسين

393إعدادية1السدة 41614بابلذكراياد غازي نارص193630

ن عبدعون عطية311384 394إعدادية1السدة 41614بابلذكرحسنير

395إعدادية1السدة 41614بابلذكرابراهيم صادق فاضل190534

396إعدادية1السدة 41614بابلذكراحمد كريم هادي556586

ن سلمان311541 397إعدادية1السدة 41614بابلذكرعالء حسير

398إعدادية1السدة 41614بابلذكرعبدالعزيز خضير عبدالعباس191086

399إعدادية1السدة 41614بابلذكرزينعابدين غايب علي527270

400إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي حميد محيسن309978

ي309433 401إعدادية1السدة 41614بابلذكرغيث احمد ناجر

402إعدادية1السدة 41614بابلذكرحيدر نسيم جبار312930

403إعدادية1السدة 41614بابلذكرحاتم كريم عطية191135

404إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي محمود هادي272650

ن امانة193574  حسير
405إعدادية1السدة 41614بابلذكرمصطفن

ي310807
406إعدادية1السدة 41614بابلذكرامير طالب راضن

407إعدادية1السدة 41614بابلذكربركات عبدالهادي صباح312751

408إعدادية1السدة 41614بابلذكريوسف حسن مهدي190445

409إعدادية1السدة 41614بابلذكرسجاد فخري عبيد309390

410إعدادية1السدة 41614بابلذكراحمد ثامر عبيد190541

411إعدادية1السدة 41614بابلذكرحسن هادي مراد311600

412إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي نسيم جبار312606

413إعدادية1السدة 41614بابلذكرمنتظر باسم عبيد185934

414إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد عبدالرضا علي527326

415إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد شهاب حميد191097

416إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد قاسم هادي312954

417إعدادية1السدة 41614بابلذكرمرتضن مجيد محمد311528

418إعدادية1السدة 41614بابلذكرمرتضن محسن جير193691

419إعدادية1السدة 41614بابلذكروالء احمد جواد193640

420إعدادية1السدة 41614بابلذكرعبدهللا ناظم خضير311556

421إعدادية1السدة 41614بابلذكرماجد حامد هادي191093

422إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد حافظ صبار309779

ن عبيد191104 423إعدادية1السدة 41614بابلذكركريم حسير

424إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد نجاح سهيل309716

425إعدادية1السدة 41614بابلذكرمقتدى عبدالكريم عبدالجبار313087

426إعدادية1السدة 41614بابلذكربهاء رياض عبد190624

427إعدادية1السدة 41614بابلذكراحمد عبدعلي مجيد397413

428إعدادية1السدة 41614بابلذكرحسن علي جاسم193676

429إعدادية1السدة 41614بابلذكرصباح مهدي صالح190313

430إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي هادي صبار191079



431إعدادية1السدة 41614بابلذكرمنتظر عادل علي191100

432إعدادية1السدة 41614بابلذكرباسم مهدي جاسم527332

433إعدادية1السدة 41614بابلذكرعباس عادل حسن193637

434إعدادية1السدة 41614بابلذكرسجاد علي كاظم535560

435إعدادية1السدة 41614بابلذكرسامر رحيم عبدالكاظم190927

436إعدادية1السدة 41614بابلذكرحسن عبدالهادي محمدجواد527330

437إعدادية1السدة 41614بابلذكراحمد مالك عبدالكاظم310706

438إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد عدنان عبيد191081

439إعدادية1السدة 41614بابلذكرعلي حميد محسن396292

440إعدادية1السدة 41614بابلذكرمرتضن سعدي عبدالكاظم311152

441إعدادية1السدة 41614بابلذكرسجاد مهدي هاشم196853

442إعدادية1السدة 41614بابلذكرهاشم مهدي هاشم190612

ن190375 443إعدادية1السدة 41614بابلذكرجاسم علي حسير

444إعدادية1السدة 41614بابلذكرسيف احمد حسن186081

445إعدادية1السدة 41614بابلذكراحمد حامد محمد191210

446إعدادية1السدة 41614بابلذكرمحمد حازم عبيد185294

447بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرمحمود كوتاوي حسن190857

448بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرهادي علي هاشم190638

449بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعبدالحليم فاضل جواد190607

ن نعمة190521 450بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرعماد عبدالحسير

451بكالوريوس1السدة 41614بابلذكراحمد كزار شمران190370

ي191123
452بكالوريوس1السدة 41614بابلذكرفاهم حميد صحن

453دبلوم1السدة 41614بابلذكرحيدر غفور محي190643

ن190716 454دبلوم1السدة 41614بابلذكرمنتض فاضل حسير

455دبلوم1السدة 41614بابلذكررائد جاسم عبدعلي311104

456دبلوم1السدة 41614بابلذكرحسام كريم كهرب313069

457دبلوم1السدة 41614بابلذكرهاشم غالب عباس191174

458دبلوم1السدة 41614بابلذكرعصام عبدعلي مغير190685

459دبلوم1السدة 41614بابلذكرعامر حيدر علي190931

460دبلوم1السدة 41614بابلذكرقضي عبدالعباس حمزة190469

461دبلوم1السدة 41614بابلذكرعامر جواد كاظم190395

462دبلوم1السدة 41614بابلذكرانور جاسم محمدرضا191028

463دبلوم1السدة 41614بابلذكرطاهر ناجح كاظم190582

464دبلوم1السدة 41614بابلذكرقادر رحيم عبدالكاظم190928

465دبلوم1السدة 41614بابلذكرنافع كاظم داود190649

ي يعكوب311607
ن
466دبلوم1السدة 41614بابلذكرضياء صاق

467دبلوم1السدة 41614بابلذكرمهند عبدعون كريم190892

 علي190686
ن 468دبلوم1السدة 41614بابلذكرحيدر حسير

469إعدادية1السدة 41614بابلذكرحيدر كاظم خضير191130

470إعدادية1السدة 41614بابلذكرامير عالوي جراد191186

471إعدادية1السدة 41614بابلذكرفاضل عبيد نعمة190576

472إعدادية1السدة 41614بابلذكرعالء حاكم مهدي190620

1دكتوراه1السدة 41614بابلأنيىابتغاء محمد قاسم544940

2ماجستير1السدة 41614بابلأنيىعلياء عبدالرزاق مصيخ528951

ن صالح مهدي526431 3ماجستير1السدة 41614بابلأنيىياسمير

4بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىسمر امانة كاظم310288

5بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىوجدان ناظم حسن313053

ابتسام دحام علي311085
6بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

7بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىرسل عبداالله عباس526426

8بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىمواهب حميد عطية451726

قاهرة علي محمد190900
9بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

10بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىسحر يونس حمزة312775



11بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىندى ثجيل كاظم190658

12بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىرقية حامد جبار311997

13بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىالتفات عباس كاظم191125

بتول دحام علي190518
14بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

15بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىهمسة حميد يوسف191010

16بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىاخالص فاضل كريم190873

17بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىسهير جواد عبيد190860

18بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىنورة كريم بالل190283

ن311503 19بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىرسى هادي حسير

20بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىابتهال باسم مدب394563

ن عيىس190871 21بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىعالية حسير

22بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىنضال محمد كاظم557172

23بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىزينب حسن مهدي469891

ن191193 24بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىزهراء ابراهيم حسير

25بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىارساء رعد مرزة311986

26بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىدالل محسن فضل309442

27بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىشذى بحر جاسم445679

ي عباس311090 28بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىمها ناجر

29بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىزهراء داود سلوم311632

30بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىارساء جمعة بيدي311660

ن حميد سلمان526428 31بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىحنير

32بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىاخالص ضياء يحير191005

33بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىايناس ضياء يحير190995

ة جهاد مهدي191004 34دبلوم1السدة 41614بابلأنيىسمير

35دبلوم1السدة 41614بابلأنيىاحالم اعطية عبود190887

اق عباس مدب396256 36دبلوم1السدة 41614بابلأنيىارسر

ي مجيد191073
37دبلوم1السدة 41614بابلأنيىفطيمة هانن

38دبلوم1السدة 41614بابلأنيىايمان فاضل حمدان190755

39دبلوم1السدة 41614بابلأنيىامنة عبداالمير بكة394478

 علي191141
ن 40دبلوم1السدة 41614بابلأنيىشكران حسير

41دبلوم1السدة 41614بابلأنيىاختيار حامد عيىس191176

ن190895 42دبلوم1السدة 41614بابلأنيىمائدة عبداالمير حسير

43دبلوم1السدة 41614بابلأنيىنديمة عبدهللا جاسم190906

44دبلوم1السدة 41614بابلأنيىافراح باقر عبود190890

45دبلوم1السدة 41614بابلأنيىاوراس حمزة جاسم396203

46دبلوم1السدة 41614بابلأنيىصبا غفور محي190794

ن عيىس526419 47دبلوم1السدة 41614بابلأنيىنغم حسير

انتصار دحام علي190715
48دبلوم1السدة 41614بابلأنيى

49دبلوم1السدة 41614بابلأنيىمروة خليل كاظم313019

ن عيىس526418 50دبلوم1السدة 41614بابلأنيىهبة حسير

ن باسم مدب396130 51دبلوم1السدة 41614بابلأنيىحنير

52دبلوم1السدة 41614بابلأنيىزينب دحام علي309400

53دبلوم1السدة 41614بابلأنيىارساء ناهض محمد534173

ن418981 54دبلوم1السدة 41614بابلأنيىرجاء رضا حسير

55دبلوم1السدة 41614بابلأنيىزينب نجم عبادي190993

56دبلوم1السدة 41614بابلأنيىزينة كريم عبد190889

ن312759 57دبلوم1السدة 41614بابلأنيىوالء عباس حسير

58دبلوم1السدة 41614بابلأنيىحوراء داود سلمان526449

59دبلوم1السدة 41614بابلأنيىمروة عبدالعزيز حويش190365

60دبلوم1السدة 41614بابلأنيىرغد فيصل جاسم394432

61دبلوم1السدة 41614بابلأنيىاية طاهر محسن190973

ن طاهر محسن526423 62دبلوم1السدة 41614بابلأنيىبنير



63دبلوم1السدة 41614بابلأنيىحوراء مسلم محمد190629

ن557140 64دبلوم1السدة 41614بابلأنيىغفران عبدالحسن حسير

65دبلوم1السدة 41614بابلأنيىمريم عبدالزهرة محمد190324

66دبلوم1السدة 41614بابلأنيىغفران حميد مجيد309535

ة خضير حميد191021 67إعدادية1السدة 41614بابلأنيىامير

68إعدادية1السدة 41614بابلأنيىنجلة محمود حسن191038

هان190910 69إعدادية1السدة 41614بابلأنيىسناء شاكر رسر

ى خضير حميد191025 70إعدادية1السدة 41614بابلأنيىبرسر

1ماجستير1السدة 41614بابلأنيىزهراء عبدالرزاق مصيخ309557

2دبلوم عالي1السدة 41614بابلأنيىهدى قحطان كاظم191013

3بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىدعاء فيصل جاسم396088

ن311620 4بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىسبا عبدالكريم حسير

هبة عالوي جالي311155
5بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

6بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىسحر خضير عبيس190851

7بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىاسيل سليم كرهب313065

بان عبدعلي محمد309490
8بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

9بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىنبأ فتاح داود311666

10بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىفاطمة صبار حمزة312996

11بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىأسيل ناظم خضير190711

12بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىسارة رعد مرزة190606

13بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىزينب سعيد حسن190942

14بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىزهراء هاتف حسن300100

15بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىتبارك قاسم احميد190699

ن كريم جاسم191007 16بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىجنير

17بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىتبارك نجاح هادي395915

زهراء احمد محمدعلي396247
18بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

19بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىزهراء قاسم عباس526421

20بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىايات حميد محسن395002

21بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىنىه حامد حسن190874

22بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىاسماء عبداالمير حسون313097

23بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىدعاء فالح حسن311613

24بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىموج نجاح هادي394857

25بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىخديجة ضياء نعيم193581

26بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىصابرين خضير كاظم312489

فرقد عبدالرضا علي312365
27بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

28بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىاسماء سعد مرزه312958

29بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىمريم نعمة حمزة190718

شهد محمد علي191139
30بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

31بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىهيام عبدالهادي صباح312758

32بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىنور احمد خليف394526

طيبة علي جبار312703
33بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

34بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىزينب ضياء نعيم190858

35بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىاسماء عباس علوان311162

36بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىسارة محمد لفته313080

37بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىغيداء قاسم مهدي311649

38بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىنورا محمد رضا312774

39بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىنور ابراهيم رشاد312712

40بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىزينب رحمان لفته312028

مروة سلمان عبدعلي312534
41بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

42بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىسارة عباس علي190466

43بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىنور ضياء هادي191132

ن311128 غدير علي حسير
44بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى



45بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىزهراء احمد رضا312481

 علي جاسم312611
ن 46بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىحنير

47بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىنور عباس محمدعلي312399

ن حبيب190292 48بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىنور حسير

اساور علي موس311359
49بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

فاطمة بسيم علي190503
50بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

51بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىاخالص عبدالزهرة محمد190640

52بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىامل صالح هادي190665

صابرين سلمان عبدعلي190412
53بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

ن526417 54بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىمنار احمد حسير

55بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىرؤى شعالن فضالة190770

دعاء عالوي جالي396225
56بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

مريم سامي حمد312484
57بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

رسل رزاق علي191205
58بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

ن حبيب312583 59بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىرؤى حسير

60بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىفرح خالد دخيل529230

61بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىلمياء محمد بريسم190569

62بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىمروة طالب جبار311546

63بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىابرار عباس سليم190775

64بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىاالء محمد بريسم190568

65بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىضح امجد عبدالرزاق191012

66بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىنبا كريم فرحان190824

67بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىنبا ماجد فضالة190768

ن حبيب313012 68بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىلم حسير

69بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىرسل اسماعيل محمد191177

70بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىزينب ابراهيم رشاد309730

71بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىعذراء كريم حسن310234

72بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىفاطمة طالب فاضل312603

73بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىامال خضير كاظم190832

 محمدعلي190645
ن 74بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىوالء حسير

75بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىاشجان عبدالهادي عبدالواحد309163

76بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىفرح صالح مهدي190919

77بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىعذراء عباس عطية395757

78بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىاسيل عيفان فضل190549

ن191212 79بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىشهد فاضل حسير

80بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىتبارك سعد عبداالمير190869

حوراء عبدعلي مجيد396025
81بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

ن طه312468 82بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىنور ياسير

غدير احمد علي394932
83بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

84بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىحوراء كرار هادي190653

85بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىحوراء هادي خضير190868

86بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىسارة سعيد عبد312396

ن196486 نور عبدعلي حسير
87بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

88بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىبيداء اسماعيل مطلك190614

89بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىنورة حامد محمد190672

90بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىزهراء عباس محمد190862

ن190426 91بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىسارة فاضل حسير

92بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىهبة صالح مهدي190916

93بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىزينب حاتم عبدالواحد527293

94بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىنور حسن جبار312015

ن خضير313048 95بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىعذراء حسير

96بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىسارة جواد كاظم312742



هدير علي عبدالكاظم190666
97بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

عبير علي ازويد191156
98بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

ي312005
ن طالب راضن 99بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىحنير

100بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىرشا صاحب علي190708

101بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىزينب علي نايف312391

ن311610 102بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىزينب علي حسير

ن526412 103بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىلينا نارص حسير

104بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىمريم باسم مدب395748

هاجر حيدر علي311479
105بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيى

106بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىمها محمد محسن312945

107بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىدعاء رحيم حمزة190380

108بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىاية قاسم هادي190592

109بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىغفران حامد ساجت557042

110بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىسارة محمد سليمان312465

111بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىنرسين خضير عبيس190398

112بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىنور قاسم هادي190594

113بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىزهراء نعمة حمزة313030

114دبلوم1السدة 41614بابلأنيىرغد محمد محسن190491

115دبلوم1السدة 41614بابلأنيىبيداء عبدالكاظم احمد272639

116دبلوم1السدة 41614بابلأنيىرسل فليح عبدالكاظم190455

117دبلوم1السدة 41614بابلأنيىهبه فاضل محمد190704

118دبلوم1السدة 41614بابلأنيىاسيل جبار عباس312353

119دبلوم1السدة 41614بابلأنيىهدى فالح حمزه312979

120دبلوم1السدة 41614بابلأنيىاالء عبدالزهرة محمد190475

ن190654 121دبلوم1السدة 41614بابلأنيىفاطمة كريم حسير

122دبلوم1السدة 41614بابلأنيىارساء عباس محمدعلي311417

123دبلوم1السدة 41614بابلأنيىمها هادي عبد191002

124دبلوم1السدة 41614بابلأنيىدعاء حسن طه190937

125دبلوم1السدة 41614بابلأنيىايات عادل عبيد311137

126دبلوم1السدة 41614بابلأنيىزينب غازي كاظم311154

127دبلوم1السدة 41614بابلأنيىبراء عقيل خضير311150

128دبلوم1السدة 41614بابلأنيىميعاد عبدالزهرة محمد190388

129دبلوم1السدة 41614بابلأنيىزهراء داود سلمان312026

سها علي صبار191048
130دبلوم1السدة 41614بابلأنيى

131دبلوم1السدة 41614بابلأنيىهيفاء خضير كاظم190661

رغد خضير علي312407
132دبلوم1السدة 41614بابلأنيى

133دبلوم1السدة 41614بابلأنيىرؤى كريم مزهر313023

134دبلوم1السدة 41614بابلأنيىزهور حمزة جير190626

135دبلوم1السدة 41614بابلأنيىزهراء عبدالكريم عطية311550

136دبلوم1السدة 41614بابلأنيىهديل جبار عباس311378

ن مطلك309855 137دبلوم1السدة 41614بابلأنيىضيفاء حسير

138إعدادية1السدة 41614بابلأنيىزينب حسن هادي190795

139إعدادية1السدة 41614بابلأنيىايات خضير كاظم190650

140إعدادية1السدة 41614بابلأنيىحوراء ماجد نجم190637

ن عادل عبيد190303 141إعدادية1السدة 41614بابلأنيىبنير

نوال رزاق علي312453
142إعدادية1السدة 41614بابلأنيى

143إعدادية1السدة 41614بابلأنيىزهراء عباس محمدعلي312402

داليا عادل علي309174
144إعدادية1السدة 41614بابلأنيى

145إعدادية1السدة 41614بابلأنيىشهد حيدر جير190652

146إعدادية1السدة 41614بابلأنيىنعيمة حميد سلمان527317

147إعدادية1السدة 41614بابلأنيىبلسم حميد محسن395739

احالم دحام علي311507
148إعدادية1السدة 41614بابلأنيى



حوراء علي حسن191084
149إعدادية1السدة 41614بابلأنيى

150إعدادية1السدة 41614بابلأنيىحوراء رافع حميد414708

151إعدادية1السدة 41614بابلأنيىحسناء حيدر جاسم190855

152إعدادية1السدة 41614بابلأنيىنور فالح حسن193604

ي311343
153إعدادية1السدة 41614بابلأنيىايات طالب راضن

ي190527
154إعدادية1السدة 41614بابلأنيىفاطمة قاسم راضن

155إعدادية1السدة 41614بابلأنيىايمان هشام عطيه311139

156إعدادية1السدة 41614بابلأنيىكوثر عباس حمزة396400

157إعدادية1السدة 41614بابلأنيىتبارك ماجد نجم190538

158إعدادية1السدة 41614بابلأنيىحسناء صادق حسن310821

159إعدادية1السدة 41614بابلأنيىامال ناظم خضير557059

160إعدادية1السدة 41614بابلأنيىبراء حسن جبار311544

161إعدادية1السدة 41614بابلأنيىغصون خالد حبيب309376

ي189576
ن
162إعدادية1السدة 41614بابلأنيىفاطمة الزهراء صادق وق

163إعدادية1السدة 41614بابلأنيىافنان مخلص عجالن310311

164إعدادية1السدة 41614بابلأنيىزينب عبدالكريم نعمة312565

شكران علي عبعوب190633
165إعدادية1السدة 41614بابلأنيى

166إعدادية1السدة 41614بابلأنيىالطاف عبدالكريم عطية191009

167إعدادية1السدة 41614بابلأنيىغيداء عيفان فضل193623

ن309676 168إعدادية1السدة 41614بابلأنيىدعاء محمد حسير

نور علي موس193645
169إعدادية1السدة 41614بابلأنيى

170إعدادية1السدة 41614بابلأنيىزينب مقداد مزعل193530

هاجر علي عبدالكاظم193662
171إعدادية1السدة 41614بابلأنيى

172إعدادية1السدة 41614بابلأنيىسندس مجيد حميد557051

173إعدادية1السدة 41614بابلأنيىزهراء عباس حسن190391

174إعدادية1السدة 41614بابلأنيىرؤى كريم خضير311993

175إعدادية1السدة 41614بابلأنيىنغم اسماعيل محمد312595

176إعدادية1السدة 41614بابلأنيىتف  رافع حميد310321

ق موفق جاسم312548 177إعدادية1السدة 41614بابلأنيىاستير

178إعدادية1السدة 41614بابلأنيىزهراء ابراهيم رشاد527255

179إعدادية1السدة 41614بابلأنيىفاطمة صالح مهدي190921

 علي191089
ن 180إعدادية1السدة 41614بابلأنيىسمية حسير

181إعدادية1السدة 41614بابلأنيىشهد محمد خضير394550

182إعدادية1السدة 41614بابلأنيىحوراء احمد صالح394871

ي عباس396461 183إعدادية1السدة 41614بابلأنيىجنان ناجر

184إعدادية1السدة 41614بابلأنيىرسل خضير كاظم190662

185إعدادية1السدة 41614بابلأنيىانوار جميل محمد191088

 علي عبد311444
ن 186إعدادية1السدة 41614بابلأنيىام البنير

187بكالوريوس1السدة 41614بابلأنيىسوزان خضير حميد190526

188دبلوم1السدة 41614بابلأنيىمها جبار محيسن309461

189دبلوم1السدة 41614بابلأنيىايمان محمدعبداالمير عبيد526450

190دبلوم1السدة 41614بابلأنيىرغد فاضل عبدالرضا190940

ي190618 ايمان عبدعلي ناجر
191دبلوم1السدة 41614بابلأنيى

192دبلوم1السدة 41614بابلأنيىلم عبدالكريم عمران190418

193دبلوم1السدة 41614بابلأنيىامنت جبار محمد310857

ي خميس190528
 
194إعدادية1السدة 41614بابلأنيىرونق شوق

ن313016 ايمان علي حسير
195إعدادية1السدة 41614بابلأنيى

196إعدادية1السدة 41614بابلأنيىسناء جاسم حسن312597

197إعدادية1السدة 41614بابلأنيىوفاء حمود عليوي312714

ن190564 198إعدادية1السدة 41614بابلأنيىنرسين احمد امير

199إعدادية1السدة 41614بابلأنيىابتسام صباح حمزة313106

1دكتوراه1/المسيب 41615بابلذكرحيدر طالب مهدي197255



2دكتوراه1/المسيب 41615بابلذكراسامة محمد صالح445045

3دكتوراه1/المسيب 41615بابلذكرصالح محمد صالح226328

4ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرمنتظر محمد عبدالحميد445758

 علي محمد545666
ن 5ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرحسير

6ماجستير1/المسيب 41615بابلذكربهاءالدين ضياء مهدي445406

ن عبيد178316 7ماجستير1/المسيب 41615بابلذكراحمد حسير

ن500249 8ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرماهر علي حسير

9ماجستير1/المسيب 41615بابلذكراسامة عبدالحميد عباس178033

10ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرحسن علي سلمان451751

11ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرحمزة عباس فاضل178285

ي176539 12ماجستير1/المسيب 41615بابلذكراحمد سامي صليير

13ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرعلي مراد كاظم178093

14ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرسعد محمد هيل442707

15ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرعلي نافع سويدان445446

16ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرعلي طالب مهدي196586

17ماجستير1/المسيب 41615بابلذكراحمد صادق سلمان196544

18ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرعباس نجم عبيد170887

 علي حميد445384
ن 19ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرحسير

20ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن هادي كريم197260

21ماجستير1/المسيب 41615بابلذكراوس جواد كاظم456625

22ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرمحمد يحير محمد262623

ن عبيد445504 23ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرمحمد حسير

24ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرسامي جبار اسماعيل445153

25ماجستير1/المسيب 41615بابلذكروائل سليمان سبع177927

26ماجستير1/المسيب 41615بابلذكراحمد سلمان جاسم445073

27ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرمرزة حمزة مرزة442683

28ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرمهند سنان داود178197

29ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرعلي زهير حسن177900

30ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرحيدر حسن داود452300

31ماجستير1/المسيب 41615بابلذكركرار صباح جعفر442155

32دبلوم عالي1/المسيب 41615بابلذكرعلي عباس مهدي445411

33دبلوم عالي1/المسيب 41615بابلذكرعماد عزيز مهدي456115

ي442923 34دبلوم عالي1/المسيب 41615بابلذكرنشات قاسم ناجر

35دبلوم عالي1/المسيب 41615بابلذكرمحمد جمعة محسن445335

ن443008 36دبلوم عالي1/المسيب 41615بابلذكراثير رياض حسير

37دبلوم عالي1/المسيب 41615بابلذكرعالء صالح حمزة171264

38دبلوم عالي1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عبدالمجيد عبدالجليل457184

39بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد هاشم مرزة442519

40بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمهدي نارص حسون442432

41بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي عبيد عامر197316

ن457227 42بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعباس خضير حسير

43بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرامير محمود عبد اللطيف451870

44بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرجعفر عبدهللا كرير175712

45بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد حبيب جاسم445443

46بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعبدالرحمن مجيد خضير171289

 علي عبدالرضا445663
ن 47بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرتحسير

48بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرضياء حسن عبود451721

ن نوري فرحان529360 49بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

50بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرقحطان دحام عجرم527431

51بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد زيدان سمير197025

ن178000 52بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرستار مهدي حسير

ن رشيد501172 53بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرجاسم حسير



54بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرامير عبدالباري عبود445161

55بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد كريم حسن445174

ن209463 56بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد زيدان حسير

57بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرهشام عبدالعباس عبدهللا196849

 سامي برهي171951
58بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن

59بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراياد مشير جاسم196769

60بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسمير عيدان حسن196485

61بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرامير عنيد سلمان197034

62بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرضياء شاكر زعيان196517

63بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعمران حناوي حمزة175303

64بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكررحيم عبدعلي ارحيم451848

 عبدعلي هادي444695
ن 65بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

66بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعمار علي جواد386549

67بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعبدهللا احمد ابراهيم197104

68بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرستار برهي جسوم227868

69بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرنصير عبدعلي ابراهيم196804

70بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرهمام عبدالمطلب هاشم444360

71بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريارس عباس عبدعلي445704

72بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرجاسم احمد جاسم456245

73بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعماد ياس خضير500642

74بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد قاسم هاشم500611

75بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمدعلي هاشم خليل442214

76بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحميد مجيد خضير441878

77بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعالء كامل جليل177501

78بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسام سعد مرزة262612

ن شنان176035 79بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد حسير

80بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحازم صادق محسن445766

81بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد عبدالكريم كاظم452468

82بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرفراس رضا كاظم177938

83بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد زهير عبدالواحد545665

ن176412 84بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحميد حمزة حسير

ن442143 85بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسام علي حسير

86بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريارس جبار اسماعيل456203

ن عبدالحمزة500647 87بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعالء حسير

88بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريحير عيىس عطية445652

89بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر عبدالحسن نصيف445578

90بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرقاسم فاضل خضير500288

91بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريحير عبدهللا منصور451756

92بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرنهاد محمد حمزة500593

ن ظاهر محسن196641 93بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

94بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي طاهر جابر197268

95بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمشتاق رزاق عبيد196632

96بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر عباس مهدي224701

97بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي عبداالمير حمزة445427

ن177884 98بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرفلح حسن حسير

99بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرنهاد تاية منصور527414

100بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عباس عبود196466

101بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرهادي صالح مهدي177629

102بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكروسام محمد هادي197123

103بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي سلمان حسن500350

ن445330 ن مهدي حسير 104بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

ي178160
105بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعبدالغفار صبار سبي 



106بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرستار عبيد جاسم500296

107بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرازهد غازي عبدعليوي178084

108بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد رحيم عطية226107

109بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريارس محي مزهر223085

110بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد حمزة منصور452765

111بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن داود سلمان197069

112بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرداود سلمان معتوك197208

113بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد مظهر مهدي529164

114بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرجالل احمد حميد529356

115بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرايهاب مهدي عيىس456164

116بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد عباس جاسم445487

117بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرثامر كريم جمعة442436

118بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرثامر نعمة محمد535282

119بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرهشام تركي فخري445654

120بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرجابر عقيل عودة170956

121بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرطالب جبار هواء196994

ن محمود445371 122بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد حسير

ن526833 123بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرنوار عبدالرسول عبدالحسير

124بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد عدنان هادي197006

125بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعبدالرسول هادي سلمان196505

126بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرميثم علي جبار196896

127بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسالم بري  ىهي مرسهد445613

128بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر كريم سلمان178293

129بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن عباس فاضل197169

130بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد رحيم حمد456633

131بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمرتضن محمد عبدالرزاق197147

132بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكروسام علي فاضل445297

ن197224 133بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعقيل كامل حسير

134بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد مهدي حمزة445439

135بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد كاظم جادر171559

136بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي هادي عودة221944

137بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرضيسن ابراهيم عبدالرسول176507

138بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعصام محمد خضير500594

139بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي خليل اسماعيل196436

140بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد حميد هادي445429

141بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمهيمن ابراهيم عبدالرسول445474

142بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي حسن عباس178242

143بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرصالح عبدالمهدي صالح228815

144بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي عبداالمير خلف196579

145بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراثير عبيد عباس445008

146بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريارس مؤيد عبدالعباس500583

ي هاشم451685
 
147بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد شوق

148بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرساري حامد علي451819

149بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرقاسم عبدالكريم عبدالمنعم224245

150بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرصادق جواد مهدي443027

151بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرستار جبار مظلوم225983

ن كاظم445457  حسير
152بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن

153بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرصالح مهدي حنون545690

154بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريونس جاسم محمد445393

155بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرفارس ستار جاسم442405

156بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرطاهر جاسم محمد445052

ن177834 157بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر عقيل حسير



158بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرنزار صالح مهدي171228

ي هاشم عابر177845
 
159بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرشوق

160بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعمار عبد حمد262664

ي445564
161بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد حميد راضن

162بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرناهض جواد كاظم445737

163بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي حمزة خضير172433

ن545696 164بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي حميد حسير

ي442664 165بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي حبيب عريير

166بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد سعد عبود445750

ي445364 167بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن قاسم ناجر

168بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسعد عبيس محمد172106

169بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسيف علي عباس445592

170بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعالء سعدون ساجت452647

171بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد محسن حميد445609

172بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسيف عبدالكريم عيىس527411

173بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركرار صالح مهدي500617

174بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرخضير علي حمزة527407

175بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرانمار نجم عبيد451657

176بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي صالح كريم405935

177بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي جبار كاظم456934

178بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد علي عبيس226225

179بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريارس رشيد علي177917

180بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسمير سعدون حمزة445425

181بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد جواد كاظم455835

182بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد حسان رشيد442116

183بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمنتظر احمد عبدالعباس529377

184بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد حمزة منصور445645

ن عباس452238 ن ياسير 185بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسنير

ن227486 186بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرامير علي حسير

187بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد محمد كاظم197210

188بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرديار منذر موس442216

189بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد رضا عبودي500657

190بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر مرزة ضيف225125

191بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد صالح مهدي175918

ن رشيد كتاب527420 192بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

193بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد علي نارص456076

ن خضير196702 194بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمنتظر ياسير

195بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرصالح سلمان مطر223002

196بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعبدعلي عالوي عبيد171724

197بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي جعفر عبدالجليل452433

198بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسجاد حيدر علي196683

199بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن صباح خالد442280

200بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسجاد كاظم عزيز445325

ن احمد هاشم175499 201بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

202بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراسامة محي هادي445549

203بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد حسن هادي527415

204بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن طالب سلمان175709

ن445671 205بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن عيىس حسير

206بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرابراهيم قاسم حسن196480

ي176815 207بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعمر سامي صليير

208بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي احمد هاشم176640

209بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسعد محمد جاسم451964



210بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد نجيب عبيد197338

211بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرقاسم سعدون علوان451911

212بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي حامد عبيد452252

213بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعمار مجود خضير500643

214بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمرتضن يونس محمد171995

215بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرفالح عبدالعزيز حمزة456105

216بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد فرحان سلمان452204

217بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي خضير عبيد196902

218بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرجهاد عماد محمود500608

219بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد محمد مزهر445388

 علي عبد445078
ن 220بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

221بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي عيىس كاظم175981

222بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعبدهللا خضير عباس196685

223بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر فاضل صاحب197118

224بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريارس ستار حسن527408

225بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر فاضل مرزة453226

226بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن عبدالرضا تومان175454

227بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عبدالكريم عبدالرزاق500124

ن197047  علي حسير
228بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن

229بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرجواد عبدالكاظم جواد445018

230بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرنشوان ضياء مهدي445460

231بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي مسلم حمزة197159

232بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي حمزه جسام176175

233بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي وائل سلمان453071

234بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن فخري حمزة451823

235بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرباسم محمد هاشم444719

236بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرزيد رائد محمد178014

237بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرامير سمير محمد445647

238بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرامير رحيم كريم443054

239بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرزيد عبداالمير خلف196438

ي454529
 
240بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسن لؤي رزوق

241دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد احميدي فرج456652

ن علوان500355 242دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعلي حسير

243دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرخالد عبدالواحد علوان196997

244دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرصادق عليوي حمزة197145

ي451840 245دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعدي داود صليير

246دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحيدر احمد جاسم441892

ي فيصل456262 247دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحسن ناجر

ن196869 248دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحميد هاشم حسير

249دبلوم1/المسيب 41615بابلذكراحمد علي كاظم451769

250دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعادل حسن جير225873

251دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعباس علوان دفار500661

ن حميد196478 252دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعلي عبدالحسير

253دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرهاشم عبدالكاظم خضير178338

254دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرصادق مهدي محسن445155

255دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعصام ابراهيم حمزة197171

256دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعلي موس عبد221803

257دبلوم1/المسيب 41615بابلذكريوسف يونس شياع455850

غام عبدالخضن عبدالواحد445464 258دبلوم1/المسيب 41615بابلذكررصن

259دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحيدر مهدي نجم442156

260دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحيدر حسن هادي500097

261دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عبيس محيسن171553



262دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعباس سلمان محمد445421

ن اسماعيل ابراهيم451744 263دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحسير

264دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحمزة نض كاظم500260

ن ثامر محمود445343 265دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحسير

ن قاسم455897 266دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحيدر عبدالمعير

267دبلوم1/المسيب 41615بابلذكررعد حسن غازي445595

268دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرخضن عبدحسون حمزة456020

269دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحسن حواس رواد500302

ن جاسم500655 270دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد حسير

271دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرامير حيدر مهدي177787

ن محمد عيىس456952 272دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحسير

273دبلوم1/المسيب 41615بابلذكروسام شبيب هادي445599

274دبلوم1/المسيب 41615بابلذكراحمد ثامر علي171549

275دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرلهيب احمد جاسم445677

ن224954 276دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرواثق علي حسير

ن احمد حسن196513 277دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحسير

ن فاضل196487 278دبلوم1/المسيب 41615بابلذكريارس حسير

ن176506 279دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد حامد حسير

280دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعالء عادل علي197154

281دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمنيف سليمان سبع445581

282دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحيدر عماد عبد527430

283دبلوم1/المسيب 41615بابلذكراحمد صادق منيف445180

284دبلوم1/المسيب 41615بابلذكراحمد فاروق علي451864

285دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرزيد صباح جعفر445761

286دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعبدالجبار محمد هرير222804

287دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرخالد نعمة محسن177713

288دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحيدر صفاء كاظم452242

289دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرصالح مهدي حنينان434645

290دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد مرزة حمزة196656

291دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد فؤاد علي228783

292دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحيدر كاظم طعيمه445484

293دبلوم1/المسيب 41615بابلذكراحمد حامد دوجي529402

294دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرابابيل كامل جواد197213

295دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد صاحب عبيس445306

296دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عباس كاظم171533

297دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرجواد كاظم جبار500107

298دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرجبار قاسم عبيد197229

ن خضير178037 299دبلوم1/المسيب 41615بابلذكركرار ياسير

300دبلوم1/المسيب 41615بابلذكراحمد جابر علوان451667

301دبلوم1/المسيب 41615بابلذكركرار احمد حمزة172184

302دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعادل هادي كشاش442850

303دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد رياض علي197202

ن442169 304دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد حسن حسير

ن عبدالمطلب457248 305دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرجعفر عبدالحسير

306دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرطه عبدالوهاب عبدالرزاق453296

307دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرراشد كاظم عبيد443082

308دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرضياء حسن علي451941

 علي مهدي445603
ن 309دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحسير

310دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن جواد كاظم545682

311دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن جاسم سلمان170937

312دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد سالم كاظم222764

313دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرسيف فراس خضير442720



314دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحسن عبدالمهدي صالح500632

315دبلوم1/المسيب 41615بابلذكراسامة علي محيميد178023

316دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحيدر علي نارص529364

ن محميد197037 317دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعلي حسير

318إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرجاسم حميد خضن527435

319إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي خالد عبدالمهدي196803

320إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرقضي رزاق علوان445682

321إعدادية1/المسيب 41615بابلذكراحمد عبداالمير علي196884

ن خضير حميد171540 322إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرياسير

323إعدادية1/المسيب 41615بابلذكررائد احمد حميد445037

324إعدادية1/المسيب 41615بابلذكررعد عبيد محمد445570

325إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن كامل خميس500256

326إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عبدالمجيد حميد171301

ي كاظم حمزة196470 327إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرخير

ن احمد196514 328إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمهدي حسير

ن محسن529160 329إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرسعد حسير

330إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرجابر علوان دفار500163

331إعدادية1/المسيب 41615بابلذكركاظم فنش نمش445694

332إعدادية1/المسيب 41615بابلذكربهاء سعدون ساجت452675

333إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي عبدهللا محسن196454

334إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرجاسم كاظم حمزة196915

335إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرابراهيم جليل داود445590

336إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرانور سلمان عبود456222

337إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرصباح حماد هاشم225835

338إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحيدر عباس عبود177686

339إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي عبد حسون445634

340إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرسالم جاسم علوان178337

341إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعدي محمد سلمان445587

 علي جواد500648
ن 342إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

343إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحمزة عبدالمحسن حمزة472763

344إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمخلد رياض علي445377

345إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمرتضن عالء ابراهيم451633

346إعدادية1/المسيب 41615بابلذكريوسف عباس مهدي552265

347إعدادية1/المسيب 41615بابلذكروسام جعفر حسن197209

1دكتوراه1/المسيب 41615بابلذكرعبدالرحمن عبدالغفور سلمان500240

2ماجستير1/المسيب 41615بابلذكروضاح محمد جاسم445500

3ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرعلي جعفر حمزة178209

4ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرقاسم هادي كريم196707

5ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرسلمان عبدالغفور سلمان171255

 علي178289
ن 6ماجستير1/المسيب 41615بابلذكريارس حسير

7ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن صالح حسن442738

8ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرابراهيم كريم كاظم445011

9ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرامير حاتم هادي196820

10ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرامير عباس مهدي442802

11ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرعلي ثامر جاسم445730

12ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرعلي سعود هادي445314

13ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرمهند كريم صالح445482

14بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركرار عماد عبيد197076

15بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرناهض خليل سلمان445675

16بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمقداد عبدالمجيد عبود456173

17بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكررياض كريم منصور197071

ي احمد عدنان197157 18بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرصير



19بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد سعد عبدالحسن442577

ن خضير457152 20بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمود عبدالحسير

21بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراياد ضياءالدين عباس197044

22بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريارس طالب سلمان196810

23بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرارشد كامل جلوب175830

24بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد اركان عدنان172145

ن197226 25بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرامير محمد حسير

26بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرجاسم جبار جاسم222100

ن445157 27بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد علي حسير

28بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرازهر حسن مهدي178322

ن طالب جبار222796 29بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

30بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمنتظر موفق جاسم196748

ن فاضل228232 31بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرابراهيم حسير

32بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعمار نعمة كاظم197296

33بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعبدهللا صباح فيحان171273

34بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمرتضن رسول عبدالواحد196535

35بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد ماجد خضير445667

36بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي ابراهيم نارص171831

37بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسيف احمد حمزة171433

38بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعالء حسن خلف197254

39بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عبدالحميد عبدالجليل171353

ن خالد صالح445625 40بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

41بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد حسن داود452198

42بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد عبدالهادي تاية171916

 حسن علي197192
ن 43بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسنير

ي170927 44بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعباس فاضل ناجر

45بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسليم عباس صالح196938

46بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرايمن فيصل غازي445196

47بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركرار عبداالمير علي196913

48بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي عماد عبيس196767

49بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمنتظر حسن عبيد442270

50بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد حيدر مهدي196747

51بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريارس قاسم محمد451837

 علي كاظم442895
ن 52بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

ن مطر196653 53بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريارس حسير

54بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرابراهيم محمد امنيف527454

55بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمشتاق طالب سلمان441944

56بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمهند حميد عبدعلي177655

 علي كريم445041
ن 57بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

ن178071 58بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراكرم صبيح حسير

ن حسن نارص196888 59بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

60بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكربكر علي عبيد197312

ن445725 61بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرهيثم عبدالسالم حسير

62بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر حسن هادي451828

63بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعباس يوسف جبار500141

64بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعمار ستار حسن196524

65بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد نجيب عبيد451637

66بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركرار عزيز عبيد196772

67بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد عباس خضير456064

68بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريحير جاسم عباس196509

69بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي سعدون عبد196627

70بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرجاسم فخري نايف196731



71بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد علي عبدالواحد177585

ن مهدي176835  حسير
72بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن

73بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرابراهبم عباس احمد196563

74بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمخلد ستار جبار196832

75بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد طالب جبار228822

76بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد حسن ابراهيم197261

77بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريحير غالب حسن452313

78بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد حامد عجوب196428

79بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرنزار فاضل حزيران196737

80بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرروى عبدهللا كاظم197204

81بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي فاهم عبدالسيد178234

ن197045 82بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد علي حسير

83بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعبدهللا فالح حسن197056

84بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعالء صالح شالل444691

85بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرهيثم جاسم محمد445433

86بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسام حسن سلمان227910

 عبدعلي عباس196843
ن 87بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

88بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعبدهللا حسن علي176761

89بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسامان رحيم عايز178252

 علي196606
ن  حسير

90بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن

 علي عبدهللا500127
ن 91بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

92بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي محمد مزهر177947

93بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي فخري نايف197107

94بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي عباس كاظم222061

95بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي ستار احمد196783

96بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسن علي محيميد442591

ن196456 ن عباس حسير 97بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

98بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرفراس جاسم حميد223174

99بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرامير موفق جاسم176660

100بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي عبداالمير علي197149

ي عقيل مسلم172080
101بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرهانن

102بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي محمود هاشم196891

103بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرذوالفقار محمد حمزة226495

104بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي صفاء علي171755

ي197153 105بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمالك ابراهيم صليير

106بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد قاسم محسن175559

107بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمهدي صالح محمد456079

ن عبدالهادي صالح442515 108بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

109بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمود علي سلمان441961

ي مهدي445303 110بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمروان صير

111بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعالء عمران ظاهر442836

ن مهدي176089 112بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد حسير

ي178303
113بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسجاد عبدالرزاق حسانن

114بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعمر جبار قاسم196526

115بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد حيدر حمزة196854

116بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعماد قحطان جريان172262

117بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد طاهر نارص178228

118بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسيف علي كرموش196822

ن نوري500181 119بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد حسير

ي197244 120بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد خالد عبدالنير

121بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر عبدالكريم كاظم171610

122بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد فالح حسن196647



123بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي عباس صباح262888

124بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراسعد ظاهر جلوي196570

125بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمهدي صالح مهدي197038

126بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرامير عبدالحمزة مرزة196746

127بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي عبداالمير مهدي178078

128بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسجاد عباس خضير196718

129بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد حازم علي171926

ي196502 130بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد حيدر ناجر

131بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراكرم حاتم نوفل196839

132بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمدعلي عادل عباس445612

133بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركرار حيدر علي170783

ي197256 134بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكروليد خالد عبدالنير

135بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرليث غالب جاسم178102

 علي عبيد196599
ن 136بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

137بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرخالد حسن خضير445437

138بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسن عصام مزهر442227

139بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرزين العابدين نافع سويدان171248

140بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكربالل باسم طالب172014

141بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعباس ثامر عبيد225682

142بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرغدير نضت فاضل457853

ن خضير451803 143بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمرتضن ياسير

144بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد عادل جابر171848

145بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرهمام عباس خضير451937

146بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي داخل عبداالمير445316

147بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسيف سعد لفته178064

148بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرخضن عبيس فاضل172295

149بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرايوب عبد محمد196917

ي196491  علي ناجر
ن 150بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

151بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي حميد محمدسعيد442548

152بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد رسول مهدي171413

153بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكروالء عبدالكريم خضير197245

154بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراسماعيل مهدي نارص196510

155بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي خضن عباس196848

156بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركمال حاتم هادي197024

157بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرخلدون احمد سعدون176002

158بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراسالم كاظم مزهر196516

159بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسيف باسم هادي196826

160بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريعقوب عدنان مهدي171675

161بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد يحير محمد196699

162بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمنتظر محسن غريب196574

163بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي قاسم جاسم197059

164بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرامير يحير فخري172392

165بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركرار مهدي كريم177644

ن451831 166بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عبدالكريم حسير

167بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمهيمن احمد عبدالعباس445276

168بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعمار حسن ابراهيم196910

169بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسجاد ازهر رياض445601

170بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي خضير كاظم445061

171بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعبدهللا حامد عبيد222961

172بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريوسف قاسم محمد197183

173بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر مسلم حمزة197175

174بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعباس غالب ختالن172462



175بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي عبدالعزيز عبدالجليل196682

ن196837 176بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعامر طه ياسير

177بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عياض سالم196422

178بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر عبدالعزيز مهدي197073

179بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن مظهر مهدي527438

180بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركرار حيدر فاضل197021

181بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعالء فاضل علوان228628

182بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسن حيدر عبداالمير196741

183بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي عدنان خضير197242

184بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد عبد حمد197189

185بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسجاد جودي كاظم171493

186بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسيف علي عبدالكاظم226054

187بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركاظم صباح كاظم500640

188بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي حسن علي175493

189بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عبدالستار هادي176423

190بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرطالل عبدالرزاق محمد196879

191بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريارس عامر حنتوش196495

192بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركرار اجود كاظم196542

 علي عبدالواحد196499
193بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن

194بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد مرزه محسن197150

ن177105 195بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريارس طه ياسير

196بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحسن حمزه سلمان196833

ن197372 197بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسن احمد حسير

198بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد جبار عبيد196823

199بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعباس عبدالكريم خضير445402

200بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد حسن نجم456645

201بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسن هادي عبيد500638

202بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسيف جاسم محمد221901

203بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكروليد خالد علي197079

ن196541 204بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريوسف احمد حسير

205بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر صالح مهدي197049

206بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد محمود عبداالمير172058

 علي موحان178103
ن 207بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

208بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسيف علي رشيد445584

209بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي تركي عجم456123

210بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد علي عباس224744

ن سعدون وادي197181 211بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

212بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد ثامر محمود178009

213بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمرتضن عبدالواحد مخيط196646

214بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركاظم كتاب نواف222782

215بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعمار يحير صكب172241

216بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركاظم هادي محمد224758

217بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمنتظر صالح مهدي445400

218بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحمزة ستار حمزة197120

219بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرنشات باسم محمد451717

ن عالء مزهر196694 220بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

221بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعباس محمد ابراهيم196792

222بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد عزيز محسن527406

223بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرقاسم علي محمد178253

224بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريوسف احمد عدنان228364

225بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد قيس قاسم197144

226بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد كريم حاجم170827



227بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعالء فالح مزعل197216

228بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عباس كاظم222988

229بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد علي حمزة442521

230بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن عباس علوان196836

231بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسن علي محمد500190

232بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكربهاء علي نارص445702

233بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن جاسم عباس445510

234بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي احمد غالب196732

235بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي عبدالواحد حمزة196475

ن197165 236بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد ثائر حسير

237بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد غانم نعمة197167

238بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسالم مهدي ابراهيم444653

239بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرجاسم هاتف كاظم196430

240بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد حميد عبود196617

241بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرصفاء علي نارص196525

ن445050 242بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد علي حسير

243بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي نعمة كاظم196850

244بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعبدالرزاق ماجد عبيد197240

245بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد ليث عدنان445359

246بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعالء قاسم محمد196827

247بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي كريم محمد196897

248بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرزمان عبدالمهدي عبدالصاحب442574

ن انس جبار197003 249بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

250بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمهند قاسم محمد197108

251بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحمزة عباس رحيم196583

252بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكريوسف قاسم حمزة442762

253بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسجاد احمد محمد196929

254بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي خالد ابراهيم529397

255بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر كاظم سلمان445607

256بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرانمار كريم حاجم196873

ن يحير محمد445408 257بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسنير

258بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد قاسم حسن445732

259بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر خضير عباس178198

ن عطية444347 260بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعالء حسير

261بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرزهير رمزي خليل196909

262بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعبدالودود صادق جاسم196631

263بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي ناظم منيف178090

264بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسند عبدالكريم خضير445273

265بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعبدالرحمن حسن نوري196651

266بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد محسن زعيان442463

 علي حمزة196626
ن 267بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرامير

ن196770 268بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرجعفر علي حسير

ن كريم171742 269بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي عبدالحسير

270بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عماد عبدهللا557306

271بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرجواد عبدالكاظم منهل196775

272بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد علي عدنان170401

273بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن قيس قاسم197113

274بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد حافظ تاية225090

275بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرزيد عباس عليوي196932

 علي حمزة197055
276بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمثين

277بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراسامة مهدي جابر196536

278بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمهيمن محمد حمزة500585



279بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن عبدالكريم عبدالزهرة196507

 علي محمد197188
ن 280بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

281بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحليم اسماعيل محمد445166

282بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعماد فاضل عباس178239

283بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي عادل عليوي455861

284بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرجعفر جبار فيحان451955

ن196824 ن طه ياسير 285بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرامير

286بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرصالح عبدالمهدي عبدالصاحب197128

287بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي عسكوري هادي197207

288بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن احمد مشاري196638

289بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمود عالوي عبيد500652

290بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرقتيبة قيس علوان196602

ي456059
291بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد فاضل حسونن

292بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراصف كريم عيىس445244

293بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسن عالء مزهر178307

294بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد مرزة حمزة456154

295بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي يونس محمد197237

296بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد طالب عبودي196971

ن نعمة178171 297بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي حسير

298بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرامير صباح جاسم451650

299بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي احمد حمزة171392

300بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرامير كريم اسماعيل444874

301بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعباس رحمن خليل196506

302بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر عباس علوان197257

303بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسجاد مظفر حميد452264

304بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسجاد احمد حمزة171427

305بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرانور كريم حاجم196813

 علي حميد196607
306بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن

ن كامل نعمة222982 307بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرياسير

308بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكروسام علي عباس175879

309بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي مجيد خليل196912

ن هوير442686 310بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي حسير

311بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد رسول عبدالواحد445516

312بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي رشيد علي176418

313بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسن فالح عواد197232

314بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسن عبدالكاظم جاسم172418

ن عالء حسن171601 315بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

316بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسجاد عدنان خضير196752

317بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكررسول مهدي كريم178313

318بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسيف حامد ساجت456187

319بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد عباس تركي176526

 علي197162
ن 320بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركرار حسير

321بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي سعد فالح445673

ن196554 322بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسيف سعد حسير

323بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركرم ضيف هاشم444688

324بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسن طه عبدالرضا222115

ن197039 325بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد فاضل حسير

326بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرامير اسماعيل عبدالعزيز177160

ن196723 327بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرجاسم سلمان حسير

328بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرقاسم عذاب فرحان196484

329بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركاظم جواد كاظم171801

330بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرامير جاسم عباس529403



331بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسن حمزة علوان196528

 احمد علي451762
ن 332بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

333بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسجاد هادي عبيد197266

334بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي عبداالمير عبدالرزاق452929

335بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركرار محمد عباس445369

336بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركرار شير محمود177897

337بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد عبدالكريم عسل196801

338بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسجاد فليح خليف196860

339بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن صادق محمد445182

ن نجم عبدالكاظم456098 340بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

ي456232 341بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد قاسم عريير

342بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعباس عبدهللا متعب196885

343بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي سمير محمد445341

344بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد جاسم عباس500654

345بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعباس قاسم عليوي456238

ي197273
ن عبد حسانن 346بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

347بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركرار عزيز جواد196799

348بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسلمان حامد علي176743

349بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد هاشم عبدالكاظم172439

350بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراياد محمد جير197158

351بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرامير فاضل جاسم222632

352بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركرار عباس فاضل456661

353بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد سعدون علوان445700

354بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر علي نارص454341

355بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر علي كرموش196814

356بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعبدهللا جعفر مهدي177826

357بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرماجد عبدالخضن عبيس170833

358بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراياد حسان رشيد171213

359بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسجاد صالح هويدي196793

360بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد صالح شالل442451

361بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن عارف هادي456726

362بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد مهدي حمزة177963

363بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرخالد حبيب رمضان442459

364بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعماد هاشم محمد171896

365بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرصفد عامر مهدي170851

366بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحسن محي محسن197054

 علي442388
ن 367بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد حسير

368بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي عبدالكريم عبدالمنعم170932

369بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرسجاد محمد هاشم170837

370بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي سعد علي196876

 علي عباس178312
371بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرتف 

ن عباس مهدي445016 372بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

373بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحبيب محمدعلي مهدي170813

374بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد جميل جواد196780

 علي دخيل196559
375بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن

376بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعامر عبد عيدان178331

ن مهدي170962 377بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمهند حسير

378بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرغسان هادي عبد442820

379بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركرار نوري محمد197263

380بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركرار حيدر علي171134

ن سعدون خليل196898 381بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمعي 

ن197156 ن ثائر حسير 382بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير



ن175803  علي حسير
ن 383بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسنير

384بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراحمد صادق حسن177987

385بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد هاشم محمد445669

386بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد ابراهيم وشيج196601

387بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر باسم كريم527432

388بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكررياض شاكر زعيان445372

389بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي احمد عبيس445657

ن حسن خلف196681 390بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحسير

391بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكركرار جاسم كاظم196889

ن عناد175842 392بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكراثير حسير

393بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي عبدالكريم كاظم178240

394بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرصالح علي صالح452451

395بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعالء هادي عبدالكاظم196446

396بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرجواد احمد عبدالعباس442914

397بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد رضوان زكي196571

398بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن ياس خضن197222

399بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرغسان عبدالواحد حمزة196594

400بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن خالد حسن442560

401بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعبدهللا عبدالحسن جعفر176054

402بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي خضير حميد196596

403بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عبدالخضن عبيس225488

404بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعباس غضبان فارس445621

405بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعباس يونس محمد171476

406بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرحيدر احمد هاشم500659

407بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرليث صالح حماد196734

ن451643 408بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرعلي اسماعيل حسير

409دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمرتضن عباس فاضل196773

410دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمالك صالح يوسف196572

411دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد ابراهيم خليل178216

412دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعلي سمير محمد451926

413دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرقاسم محمد علي445333

414دبلوم1/المسيب 41615بابلذكروسام صباح قاسم445490

415دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحيدر هادي داود172007

ن197064 416دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرسجاد يونس حسير

417دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحسن ظاهر نارص445283

ن176658 418دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرقضي مزعل تير

419دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعبدالواحد حسن داود444339

420دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرامير صالح عبدعلي445383

421دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعبدهللا حسن محمد171733

422دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعباس ظاهر محسن196504

423دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرسجاد بشير سليم196529

424دبلوم1/المسيب 41615بابلذكروسام سعدون فاضل196899

425دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرسالم شوكت عبيد197179

ن مسلم حمزة178319 426دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحسير

427دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعصام باسم محمد196444

428دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد كامل علي197164

429دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد ناظم منيف445219

430دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرظاهر ساهر محسن196724

431دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد محمود عودة223203

432دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرفؤاد كريم محمد196709

433دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عبدعلي خلف527447

434دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد علي عجرش445524



435دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرسجاد داود سلمان196533

436دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرابراهيم عباس عبداللطيف196452

437دبلوم1/المسيب 41615بابلذكراحمد حسن محمد455758

ن196802 438دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرامير علي محمدحسير

439دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعبدالعزيز عماد عبيد196545

440دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرهيثم خضير مشاري177181

441دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعلي ضياء طالب196667

ن500587 442دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحسام سلمان حسير

ي كاظم ابراهيم196812 443دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرصير

444دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمهند رياض علي196415

445دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن محمد عباس445376

446دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعلي عصام فاضل196920

447دبلوم1/المسيب 41615بابلذكراحمد ابراهيم رسول196564

448دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحسن هاشم محمد222875

449دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرسجاد صالح هادي196904

450دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن فاضل شالل176955

451دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد علي هادي196722

452دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرصادق عبدالكاظم عبدالسيد196661

453دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرامير سالم عليوي451893

454دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن عصام فاضل196473

455دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرايمن جاسم عبيد196555

 علي رشيد178258
456دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمرتضن

457دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحسن محمد عبدالرضا196918

458دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحيدر عارف اينية444971

459دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعلي صباح قاسم445252

460دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعلي محمد سلوم197363

461دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عباس نوري196782

ن رحيم445619 462دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعلي حسير

463دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرهمام محمد ظاهر196578

464دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرامير حامد هاشم225819

465دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحسن عبدالرسول هادي196689

ي176347
466دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرطه وليد راضن

467دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرامير عماد جسام443015

ن كريم196883 468دبلوم1/المسيب 41615بابلذكركرار عبدالحسير

469دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن خليل جاسم445707

ن196835 470دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمختار محمد حسير

471دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرذوالفقار حيدر عبداالمير196762

472دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعبدالكريم جبار كريم196531

473دبلوم1/المسيب 41615بابلذكراحمد اسماعيل عبيد451746

474دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعالء ابراهيم حمزة197135

475دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرجاسم محمد هاشم197058

ن196905 476دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرخالد صادق حسير

477دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد طالب عبد500620

478دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرصباح عليوي صاحب197028

479دبلوم1/المسيب 41615بابلذكراحمد سالم حسن196568

480دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد سعد محمد196523

481دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرسيف ستار سلمان223213

482دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد اياد علوان222194

ن حسن196788 483دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعالء عبدالحسير

484دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعمار تركي عجم178282

ي نايف171281
485دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرخالد منفن

ي196664
486دبلوم1/المسيب 41615بابلذكركرار حميد حسانن



487دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرامير عباس كاظم172355

488دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرامير علي حسن177934

489دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعدنان كحطان عببد445226

490دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرهشام سعد صالح196522

491دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعالء فاهم عبدالسيد221960

492دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرذوالفقار سعد صالح196831

493دبلوم1/المسيب 41615بابلذكراحمد سعدون متعب196882

494دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن عدنان خليل196754

495دبلوم1/المسيب 41615بابلذكراحمد حمزة كريم196862

496دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن عبدالستار محمد197117

497دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد خالد شالل197368

ي196569  عبدالنير
ن 498دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرسيف حسير

499دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد طه عبدالرضا196543

500دبلوم1/المسيب 41615بابلذكراحمد عبيد عباس196625

501دبلوم1/المسيب 41615بابلذكررضا كريم سلمان196825

502دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعمار احمد عبدالحسن196538

 علي451652
ن 503دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرسيف حسير

504دبلوم1/المسيب 41615بابلذكركرار وادي مرجود171941

505دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحسن فالح حسن197112

506دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد قاسم ثلج451954

ن متعب224273 507دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عبدالحسير

ي ابراهيم175917 508دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرسمير ناجر

509دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن عباس عيىس197234

510دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرزهير كريم حاجم197274

511دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرابراهيم سلمان عبود176256

512دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحسن نعمة عسل196498

513دبلوم1/المسيب 41615بابلذكراحمد عدنان هاشم196558

ن عمران445147 514دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعلي حسير

515دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحاتم عبدالكريم هاشم442446

516إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عبدالجبار محمد224855

517إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن مهدي عيىس171276

518إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحماد صالح حماد221915

519إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن احمد محمد226647

520إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي امير عبدالباري177906

521إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن عبدالوهاب عبدالرزاق456196

522إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن رائد حمدان197250

523إعدادية1/المسيب 41615بابلذكركرار هادي سلمان445562

524إعدادية1/المسيب 41615بابلذكركرار حيدر عزيز197351

525إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمهدي صالح مهدي442188

526إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد قاسم مرزة442362

ن صباح نوري442161 527إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

ي196520 528إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرموس سامي صليير

 امير فاضل175668
529إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن

530إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي قاسم محمد445019

531إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمرتضن محمد زيدان197211

ي527413 532إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمدعلي رياض ناجر

533إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرليث عبدالرسول كريم529374

ن مرزة حمزة196880 534إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

535إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمنتظر امير فاضل178007

536إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحيدر عبيد حمزة196616

537إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي صباح عباس175744

538إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحيدر فاضل عباس222771



ن حمزة221946 539إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عبدالحسير

540إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرامير صالح حسن453312

541إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد كريم فرحان176688

542إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي باسم كريم527433

543إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمخلد عبدالهادي مطر171708

 عبدعلي كاظم527423
544إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن

ن عالء مهدي176237 545إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

546إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعبدالحميد نهاد حميد457168

547إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي ناجح حسن197042

548إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي مهدي نارص177308

549إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي محمد عبداالمير451677

550إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد حيدر محمد175941

551إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن رياض حمزة222144

552إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرقاسم سامر قاسم172379

553إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي شهاب كريم197276

554إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعبدالخالق احمد طالب222950

555إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعباس سمير محمد545869

556إعدادية1/المسيب 41615بابلذكريوسف قاسم يوسف197264

557إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرسمير امير عبدالباري442563

558إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحمزة عزيز عبيد222126

559إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعبدالحكيم عباس سلوم170894

560إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي محسن عبدهللا175410

561إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرسجاد خالد حمزة527418

 علي حسن196871
ن 562إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

563إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي احمد عبيد223160

564إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرليث ابراهيم اسماعيل442304

ي197185 565إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي ابراهيم صليير

566إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمهند علي عبيد197289

567إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرجواد جبار نارص527445

ن عناد196469 568إعدادية1/المسيب 41615بابلذكركرار حسير

569إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمرتضن عبدالكريم مهدي445311

570إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد خليل جاسم545868

ن ابراهيم حمد171453 571إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

572إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمهدي حسن مهدي527440

573إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي مؤيد عبدعلي527410

574إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحيدر قاسم محمد221910

575إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمثين حامد عبدهللا171637

576إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعباس محمد جاسم175637

577إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد قاسم عبيد222245

578إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرامير قحطان مهدي451674

579إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمهيمن طاهر مرجود196481

580إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي نض فاضل224212

581إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعماد احمد جاسم442477

582إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرسيف علي كاظم442449

583إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرجعفر نضت فاضل444899

ن احسان رحيم223152 584إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

585إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرذوالفقار ابراهيم عبدعون222180

ن176450 586إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرسجاد قاسم حسير

587إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن فاضل عباس222941

588إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي صالح مهدي176597

589إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد ابراهيم لفته197035

590إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرابرار جواد كاظم442447



591إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد علي محمد442233

592إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرخضير عباس كامل445280

593إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرامير احمد سعيد222032

594إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعبداالعل صالح عبدعلي445382

595إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرصادق فاضل منيف442167

596إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرسجاد خليل جواد445434

597إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد فيصل مهدي228578

598إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد قاسم محمود500211

599إعدادية1/المسيب 41615بابلذكركرار حيدر عباس222016

600إعدادية1/المسيب 41615بابلذكركرار نعمة حيدر500664

ي171908
 
601إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد حيدر رزوق

602إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرغسان حامد رحيم452707

603إعدادية1/المسيب 41615بابلذكريارس مهدي صالح441909

604إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمنتظر حيدر عبدهللا171004

605إعدادية1/المسيب 41615بابلذكراحمد اياد محمد171985

ن223109  علي عبدالحسير
ن 606إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

607إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن عباس خضير227416

608إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي يحير عالوي196924

609إعدادية1/المسيب 41615بابلذكراحمد ماهر علوان544093

ن222019 ن محمد حسير 610إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

611إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعبدالكريم احمد كريم452209

612إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرامير ابراهيم رشيد224978

613إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرصباح محمد عيىس171974

 هاشم محمدعلي223044
614إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن

615إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرامير اسماعيل هادي171963

ن457208 616إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد اسماعيل حسير

ن حبيب223137 617إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسن حسير

618إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمهند رزاق عبيد445687

ن سعدون علوان457648 619إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

620إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي طاهر مرجود177675

621إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسن ستار تاية224287

622إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرجعفر عباس مهدي529348

623إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرايهاب رسول محيسن178310

624إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرسعدون احمد سعدون225926

625إعدادية1/المسيب 41615بابلذكراحمد ماجد كمر442944

626إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد هاشم عباس222002

627إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعبدالرحمن كاظم عبيد222901

628إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرسجاد نهاد حميد545864

ن رشيد197019 629إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي حسير

 علي197130
ن 630إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمرتضن تحسير

631إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعبدهللا علي كاظم442810

 علي كاظم535551
ن 632إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

633إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرجالاللدين كامل جليل442932

ن ثامر عبيد227750 634إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

635إعدادية1/المسيب 41615بابلذكراحمد احمد عبدالعباس172455

 علي محمد196791
636إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن

637إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرازهر علي مهدي224582

638إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي طارق جعفر442262

ن222822 639إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعمر محمد حسير

ن سعود500598 640إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عبدالحسير

641إعدادية1/المسيب 41615بابلذكريارس كريم مصطفن222137

642إعدادية1/المسيب 41615بابلذكربشير جاسم عباس529352



643إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمجتير خالد حسن451971

644إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحيدر جاسم محمد386605

ن رعد مطر177955 645إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسنير

ن باسم محمد172269 646إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

647إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرجاسم محمد عباس223159

ن كريم196719 648إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعالء عبدالحسير

649إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي ضياء شاكر454391

650إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعباس عالوي عمران196729

651إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرغيث محمد فهد444912

652إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعبدالعزيز عماد عبدالعزيز445395

 تركي175636
ن 653إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي حسير

654إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرطاهر غانم نعمة221921

655إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عبدالمهدي صالح527443

656إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي حامد رحيم452727

657إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرامير حميد هاشم227903

658إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد زيد محمد527425

659إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرضاري ضياء مصحب221818

660إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن صالح مهدي177888

661إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمهدي صالح مراح455887

 علي445204
ن 662إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرسجاد حسير

ن احمد عباس222722 663إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسنير

664إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن حسن عبيد445076

ن عبيد445615 665إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحيدر حسير

666إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي ستار ابراهيم197218

667إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرسيف جبار قاسم197060

668إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن حميد مجيد500602

669إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمنتظر ضياء حميد196890

670إعدادية1/المسيب 41615بابلذكراديان رعد فارس445514

671إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرسيف علي حميد442580

672إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي محمد حسن226284

673إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن فاضل عباس176483

674إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن عبيد بديوي500173

 علي جاسم442424
ن 675إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

676إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسام رائد عليوي444686

677إعدادية1/المسيب 41615بابلذكركرار فالح عبدالمطلب222866

678إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد داود سلمان442372

679إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرقاسم سلمان جاسم171334

680إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمود علي عجرش442244

681إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرسلوان احمد حميد441898

682إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي حسن علي223134

683إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد طالب جابر225719

684إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي فاضل عليوي452186

ن224199 685إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرقيض فالح حسير

686إعدادية1/المسيب 41615بابلذكركرار علي رشيد178269

687إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عمار جليل445065

 علي عودة222012
ن 688إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

689إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعبدالعزيز احمد نايف177184

690إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرضياء عماد مصيخ177818

691إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرقاسم محمد هاشم175566

692إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي قاسم نارص176935

693إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحيدر حمزة كاظم196703

ن متعب178100 694إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي عبدالحسير



695إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد نجم عبدالكاظم177868

696إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحيدر فاضل مرموص527409

697إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد سليم مصحب529344

698إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمنتظر فاروق سلمان225383

699إعدادية1/المسيب 41615بابلذكريحير سليمان سبع442419

700إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرسجاد اسعد محسن222221

ي جواد175383
ن غين 701إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

ن حبيب221814 702إعدادية1/المسيب 41615بابلذكررشيد حسير

703إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي حمزة عطية442828

704إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرامير عادل جابر171859

705إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسن قاسم حسن445389

706إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرزيد محمد زيدان197115

707إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرجعفر ستار جبار451887

708إعدادية1/المسيب 41615بابلذكراحمد محمد احمد441804

 علي172250
ن 709إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي حسنير

710إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي عباس كاظم172366

ن مهدي كاطع197036 711إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

712إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد علي مهدي442290

713إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمنتظر احمد عبدالعباس221935

714إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرربيع موس عمران500650

715إعدادية1/المسيب 41615بابلذكراسماعيل سلمان مهدي171237

716إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعبدهللا موفق علي171576

717إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعبدهللا سامي محمد223092

718إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعبدهللا ماهر غازي221925

719إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعبدهللا نجم عبدهللا444849

720إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن حميد رسمي500623

721إعدادية1/المسيب 41615بابلذكراحمد علي عبدالكريم175805

722إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمهدي صالح حمد196674

ي قاسم محمد196868
723إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمدالتف 

724إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد رحيم عسل196743

725إعدادية1/المسيب 41615بابلذكريوسف وادي مرجود196764

ن احمد170763  ياسير
726إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن

727إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصطفن جاسم فاضل451902

728إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرامير ستار تاية175564

729إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمصعب غسان عباس228342

730إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعبدالمهيمن علي محمد442337

731إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرابوطالب مشتاق علي445386

732إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرتوفيق عامر خضير171318

733إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمد كمال عباس197033

734إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي احسان رحيم170716

735إعدادية1/المسيب 41615بابلذكركرار حيدر رزاق519733

736إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعقيل امير فاضل444664

737إعدادية1/المسيب 41615بابلذكراحمد محسن احمد176480

738ماجستير1/المسيب 41615بابلذكرباسم محمد سعود445248

739بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرقاسم عبيد حمزة500606

740بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرزيد عبدالجبار حسون527455

ن445301 741بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرصادق جعفر حسير

742بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرفراس فاضل عباس445454

743بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرباسم عبيد حمزة196695

744بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكروسام محمد حمزة196493

ن197286 745بكالوريوس1/المسيب 41615بابلذكرمهند عبدالرضا حسير

ن عيىس كاظم196590 746دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحسير



747دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرحيدر عبدالرسول خالد196821

748دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرماجد حميد نوري197233

ن خضير445469 749دبلوم1/المسيب 41615بابلذكريحير حسير

750دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعادل مهدي جير445494

751دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرعالء هادي حمزة225153

ن196797 752دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرامير علي حسير

753دبلوم1/المسيب 41615بابلذكربهجت شاكر زعيان177600

754دبلوم1/المسيب 41615بابلذكررعد جالل كاظم196842

ن171324 755دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرسيف علي حسير

ن سلمان معتوك197197 756دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمعير

757دبلوم1/المسيب 41615بابلذكرمحمد عبدالعباس حسن445478

758إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرسعد محمد سعود196866

ن جاسم196790 759إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرعلي حسير

ن صاحب موس445362 760إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

761إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحامد حميد سعدون444311

762إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرمحمود عبيد عبدالرضا455803

763إعدادية1/المسيب 41615بابلذكراكرم ناطق شذر445405

764إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسن تركي عبداالمير222321

 علي مهدي172218
ن 765إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرحسير

766إعدادية1/المسيب 41615بابلذكرسعد علي جاسم175777

1دكتوراه1/المسيب 41615بابلأنيىحوراء سلمان جاسم445068

2ماجستير1/المسيب 41615بابلأنيىزينب كريم عبدهللا442716

3ماجستير1/المسيب 41615بابلأنيىاخالص عبيس راشد196671

4بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاشواق جاسم عبيد171012

ايمان حمزة علي445650
5بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

6بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىازهار جواد كاظم545694

7بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاقبال عباس عبود196448

8بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىامل عبود مانع452303

9بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنادية عبدهللا سلمان177841

وفاء كاظم علي451917
10بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

11بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاخالص كاظم عباس177992

ه نارص علوان262605 12بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىامير

13بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىامال جاسم موس197050

14بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىميعاد عبدالواحد عباس176029

سعاد علي ابراهيم222211
15بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

16بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرواء نجم خضير171286

17بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىهيام عبدالجليل حمود445170

18بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىهديل فاضل عبدالعباس442815

19بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرواء خالد محمود196585

20بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىندى عبداالمير جواد445176

21بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىايناس ابراهيم هويدي445367

ن197043 سوسن علي حسير
22بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

ة طالب جاسم178082 23بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىامير

24بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزينب حسن سعيد196816

25بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىافراح نبيب كريم527436

26بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىازهار شهاب احمد197127

27بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزينة فاضل عبدالعباس196758

شيماء حمزة علي222648
28بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

29بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىمنال صبار عليوي177828

30بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىشيماء سلمان داود197270

31بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىباسمة نعمة عبدالسادة196711

وق عبدهللا سلمان178134 32بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرسر



وسناء تركي عجم177742
33بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

ن442085 34بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاخالص رضا محمدحسير

35بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرحاب نعمة عبود451693

36بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىايناس خضير عباس441857

37بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىعال رئيف محمد456160

ن عبدالمنعم445476 38بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزهراء محمدحسير

39بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاخالص كاظم نعمة451812

ازدهار علي عبداالمير444703
40بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

41بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىايثار عادل عباس456711

42بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىختام عبدهللا حمزة197002

43بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىلبين مهدي جابر228699

44بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىعال عقيل مسلم226371

نازك مكي عبدالواحد500308
45بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

46بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىختام كاظم عبيد472946

47بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزينب مظهر زيدان178022

ي196708
48بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىفاطمة عبد حسانن

49بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاسماء كاظم عمران346276

نورالهدى علي دخيل175649
50بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

51بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنور عبداالمير خلف197283

رسل علي جابر500589
52بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

53بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسارة محمد عبدالمحسن177854

54بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىورود توفيق عبداالمير442102

55بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنادية عباس علي444949

زهراء علي عودة445639
56بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

57بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرسل باسم منعم196483

58بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىارساء اسحاق محمدجواد445346

ي456086
 
59بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىحوراء سعد رزوق

ن رحيم545691 60بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىدليار حسير

61بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزهراء محمد عيىس451737

62بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىهيبت نجم عبدهللا197016

63بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىوسن هادي عباس442549

64بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسحر رياض حمزة210945

65بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىهدى كريم خضير178384

66بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنور مناف احمد172159

67بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرونق حيدر صادق170923

68بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرند حيدر صادق170914

69بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىندى حامد رحمان197015

70بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزهراء محمد عيدان445656

71بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاالء جاسم حميد172286

72بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسندس غالب نارص445637

73بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسارة نصير محمد456640

ي علي527412 وق زاجر 74دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىرسر

75دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىامنة عبود عبدالرضا451851

76دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىسحر عباس حمزة445354

77دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىفردوس عبداالمير كريم455819

فوزية حمدان علي445518
78دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيى

79دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىندى نجم عبد196725

ن ويس442667 80دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىفاطمة ايلير

81دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىرويدة فاضل عبد451875

82دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىزهرة عبداالمير ماهر443071

83دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىسهام ابراهيم ياس222236

84دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىشيماء صائب عبود196688



افتخار علي عمران500614
85دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيى

86دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىحنان عطيوي فيصل444342

87دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىحميدة هادي حمزة500205

ن197022 88دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىخلود فتحي حسير

89دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىرواء عبدهللا سلمان444928

90دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىجنان يوسف علوان445150

91دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىنجاة كاظم طعيمه177876

92دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىعواطف حسن محسن222673

93دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىتحرير عبيد محيميد170905

94دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىاسيا مصلح جعاز196761

95دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىسناء عبيد داود176137

96دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىسهاد حسن عبيد227588

97دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىشمس مناف احمد529399

ن196410 ورود علي حسير
98دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيى

99دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىمروة عقيل عودة225021

100دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىزهراء خالد عبدالكريم386341

101دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىطيبة فلح حسن177862

ي كريم445322
102دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىازهار راضن

103دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىزينب ماهر محسن396180

104دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىمروة محمد نوري451786

105دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىريداء جبار نصيص178183

رند علي عبداالله455907
106دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيى

ي196467 نور سامي صليير
107دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيى

ن دهام500233 108دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىسناء عبدالحسير

ي196844
 
109دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىمها عيىس رزوق

110إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىوسامة نوري جاسم457121

111إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىايمان كاظم حسن457066

112إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىزينب كاظم حمزة455773

113إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىزهرة هادي محمد456722

114إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىرقية حاتم رسبوت451932

افراح عبدعلي مخلف222256
115إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيى

فاطمة هادي عبدعلي456179
116إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيى

117إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىفاطمة هادي كريم451884

118إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىهدى كريم علوان445007

119إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىميسون عبدالجبار محمدحسن178054

120إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىزينب محمد رضا457004

ن175362 121إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىمين صادق امير

122إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىعدوية عبد زويد442246

زهرة هادي علي197014
123إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيى

ي فاضل196548 124إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىهناء ناجر

بتول جاسم علي529390
125إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيى

126إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىوفاء طالل حمود445747

ة عبدالرسول هادي197357 127إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىامير

128إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىهبة عبدالرزاق موس500266

1ماجستير1/المسيب 41615بابلأنيىصبا صالح شالل445066

2ماجستير1/المسيب 41615بابلأنيىاسماء محمد كاظم197020

ن442870 3ماجستير1/المسيب 41615بابلأنيىزينب محمد حسير

4ماجستير1/المسيب 41615بابلأنيىحوراء يحير محمد175669

5ماجستير1/المسيب 41615بابلأنيىقمر جبار علوان197272

6ماجستير1/المسيب 41615بابلأنيىاري    ج احمد خليف452217

7ماجستير1/المسيب 41615بابلأنيىغدير حامد شاكر171589

8ماجستير1/المسيب 41615بابلأنيىزمن صاحب مهدي444707



9ماجستير1/المسيب 41615بابلأنيىعبير غالب فاضل451947

ن حميد حمزة500145 10ماجستير1/المسيب 41615بابلأنيىحنير

افراح علي حميد444697
11دبلوم عالي1/المسيب 41615بابلأنيى

 علي197126
ن  تحسير

12بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىتف 

13بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىفاطمة حيدر حميد445212

14بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرؤى حسن جاسم451792

15بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزينب عبدالستار مهدي199803

16بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىمريم ابراهيم خليل442669

17بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنبأ حيدر رزاق386558

 علي197103
ن 18بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىايمان حسير

19بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىهيام عبيس راشد196489

20بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزينة كامل عليوي196763

21بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىفاطمة رعد مطر196463

اسيل علي عزاوي196911
22بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

23بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىندى هادي عبيد442422

24بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىقيد عباس دخيل171510

غفران مكي حسن456068
25بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

26بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسارة خالد عباس197136

27بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنور احمد عبيس445289

28بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزينب فارس عباس196567

29بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسوزان هادي حاذور196863

هدى علي حميد176786
30بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

31بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىطيبة مهدي جابر228663

32بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىمروة حسن عبيد451810

33بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاية عباس عليوي196847

ن451709 34بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىالرى حيدر حسير

رسور علي دخيل197067
35بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

36بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزينب قاسم نجم197196

نور علي محمد500639
37بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

38بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاسماء عدنان كريم197013

ن قاسم هاشم196900 39بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىيقير

40بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزينب عباس نعمة178190

41بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىريام شاكر زعبان223505

42بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىبلسم باسم طالب172406

43بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزينب فيصل مهدي197012

44بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىعهود صالح مهدي444711

45بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسمر امير عبدالباري445048

ن خضير196597 46بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزينب ياسير

ي عداي176631
47بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىازل هانن

48بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنور عبدالحسن اسود197132

49بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزهراء ستار تاية224489

50بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىارساء جاسم حميد177732

51بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىايالف محي هادي452381

ايالف علي عبداالله451730
52بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

ن196624 53بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىايات ماجد محمدحسير

54بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىوسام وليد خالد176855

55بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسحر ابراهيم حمزة196546

56بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنبا بشير جير196576

57بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىشهد جبار قاسم197030

58بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنرسين خضير حميد196549

59بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىحوراء عبدالحمزة مرزة456011

60بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسجا طه كاظم197072



61بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىبتول سالم نارص451703

62بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىعبير عباس محمد545863

63بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسحر جاسم موحان177885

64بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزينب خض عباس196807

65بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنور كريم خليل170860

66بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىشهد رياض عبدزيد170821

67بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىختام محمد حمزة196494

ق قاسم نجم197190 68بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاستير

ي442553 زبيدة سامي صليير
69بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

70بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىورود كاظم هادي171500

ن196589 71بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزينة هاشم حسير

72بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىعذراء كاظم جبار442530

73بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسارة جودت كاظم445418

فاتن حامد علي196461
74بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

ي443032 75بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنجوان قاسم ناجر

76بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىميس عبدالجبار محمد175695

77بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىريا جمعة عبدالرضا178189

78بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىانتظار عباس علي221974

79بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىميس احمد مهدي445489

80بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىشهد عيىس حسن177662

81بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاالء طالب احمد442413

82بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىتمارة فاضل اسود177866

83بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرسل عباس نارص196838

84بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىعذراء حسن مهدي500158

85بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىتبارك طارق مهدي442448

86بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىدعاء كامل هاشم445521

87بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرندة عمران محمد196649

88بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسارة كريم خليف196612

89بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىهاجر غسان نعمة196759

90بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىفاطمة سالم نارص451697

نورالهدى علي عباس178328
91بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

92بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىبيادر مهدي صالح500346

93بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنور محمد صالح196673

ي226015
94بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزينب عبد حسانن

دعاء علي هاشم197251
95بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

ي عداي176617
96بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاسيل هانن

ن197304 97بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىمروة احمد حسير

ن176985 98بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنور قيس حسير

99بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىدعاء اكرم كاظم222703

100بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىورود عادل موحان178049

101بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىمريم سعد موس176577

102بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىهاجر باسم مهدي527452

103بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسارة عبدالجبار محمد224785

104بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىخلود احمد عباس197143

ن سعود500596 105بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىهبة عبدالحسير

106بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىفاطمة مهدي كاطع175960

107بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىهدى حسن حمزة226747

108بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاندلس مصلح جعاز227822

109بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىصابرين كريم علوان197065

110بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرؤى قحطان كاظم226254

111بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنجوان عزيز نارص445745

112بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىمروج محمد هادي456148



113بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنىه رعد سعيد177863

114بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىارساء ستار تاية224455

115بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزهراء مهدي عيىس445497

دعاء علي زبون196447
116بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

117بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرسى جواد كاظم445258

118بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىالحوراء فؤاد كاظم177130

ي172126 119بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنور حيدر ناجر

120بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاالء حسن كريم445660

121بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاالء عبدهللا محمد196776

122بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاالء سمير نارص196865

123بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىمين محمد صاحب178271

ي196468
 
ة عيىس رزوق 124بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىامير

ن500092 125بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىهيلة عامر حسير

اسيل عبدالرزاق علي197148
126بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

127بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرند داود خلف445711

128بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىميس قاسم عباس196613

129بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسكينة حسن حميد196755

130بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىمروة عبدالكريم متعب177756

131بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىبراق حامد هاشم175353

132بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىدعاء احمد نجم196713

133بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىانفال فالح حسن197032

134بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىالزهراء فؤاد كاظم262893

عبير تركي عجم171652
135بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

136بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىطيبة حسن محمد445349

137بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىطيبة جمال مهدي457134

138بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىوديان جواد كاظم178327

139بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزينب صالح حسن196443

140بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىمروة محمد جاسم442259

141بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىايالف عدنان مهدي171296

142بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرسل شهاب احمد196479

143بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىهدى مرزة حمزة197046

144بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىصفا خميس هاشم177909

145بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسماح محمد جاسم445631

ن196532 ن فرحان عبدالحسير 146بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىبنير

زهراء زكي جربو178218
147بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

ن عبدالكريم خضير197124 148بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىحنير

149بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنور طارق عبود62244

150بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىبيداء علوان عمران197343

151بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىهاجر باسم سلمان197110

ازهار احمد علي445471
152بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

153بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسمية ميثم مهدي176468

154بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسارة فاضل مهدي444814

155بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزهراء حاتم هادي225044

156بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسجا جبار عبيد196459

فاطمة علي عبدالعباس196859
157بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

158بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىتبارك نضت فاضل445752

159بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزينب جبار عويد196453

160بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىايناس انس جبار177135

ن هادي ماجد172200 161بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىياسمير

فاطمة ماهر محمدعلي197062
162بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

163بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىهدى جابر كريم170871

ن196714 164بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىهاجر عبدالمطلب عبدالحسير



ايات عبدعلي خضير197152
165بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

دعاء علي هادي196928
166بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

ي197194
167بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرشا عبد حسانن

168بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرسى احمد طالب222911

169بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىدعاء عباس نعمة178184

170بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىميس شامل عطيوي500150

171بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىعال عبدالخالق ذياب196930

ن196675 172بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىشيماء طالب حسير

173بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىتبارك عزيز باضي197236

174بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاطياف جبار عويد196439

175بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىبان عامر خضير171309

176بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاراء جاسم عبيد445573

177بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىفرح نبيل عبدالرزاق445716

178بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىشهد محمد عبد171347

179بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنرجس عزيز باضي197007

180بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنور حميد علوان197215

181بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىتبارك عبدالهادي عبود196611

فرح صالح تركي178214
182بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

هبة علي كريدي500627
183بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

ن196877 اسيل علي حسير
184بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

185بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىمها صالح مهدي196774

186بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىتمارا عقيل ساجت196600

187بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىهاجر كريم فرحان196698

188بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرحاب حسن جاسم171141

189بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىايات خضير كاظم442456

ن529373 190بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنادية حمادي حسير

ي هاشم177855
 
191بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىمريم شوق

ي رحمن عباس451797
192بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىامانن

زهراء سامي علي197347
193بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

ي جاسم223190 هبة صليير
194بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

195بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىصفاء شهاب احمد171668

196بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىميس نبيل عبدالرزاق445191

197بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىتبارك عباس سهر171582

ى نض كاظم196603 198بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىبرسر

ن224546 199بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزهراء جواد حسير

200بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىعبير عبدالعباس هادي197029

201بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنور مؤيد شهاب196610

202بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىفاطمة خالد جاسم197011

203بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىيمامة محمد كاظم197225

204بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرسل ضيف هاشم444684

205بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىدعاء شامل عطيوي442512

206بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزينة حميد محمد445366

207بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسارة كريم مصطفن177829

208بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىدعاء رسول عبدالواحد445495

209بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىهدى عيىس حسن177697

ي196551 210بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىشهد حيدر ناجر

211بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىفاتن فالح حسن225137

ن هوير442677 212بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسناء حسير

ي مؤيد عسكوري177924
213بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىامانن

214بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىسارة هاشم قاسم178212

ي197174 ق عماد ناجر 215بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاستير

216بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىدعاء جبار عويد196433



ي حامد هاشم177893
217بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىامانن

ي171761 218بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنور قاسم ناجر

ين خضير كاظم442460 219بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىشير

220بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىصفا جبار جاسم445012

221بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىارساء علي حميد444701

222بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىزهراء عادل عباس196665

ن جاسم196518 223بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىبراء حسير

224بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرسل باسم مهدي196635

225بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىهند عبداالمير خلف178200

ن178229 226بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرونق فيصل حسير

227دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىلبين عامر عمران445380

نورالهدى محمود علي454464
228دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيى

ن196591 229دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىامنة كريم حسير

230دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىغفران غسان نعمة196796

231دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىهدى عبدالكريم متعب177769

232دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىشهد عبدالستار موس444756

 علي196786
ن 233دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىسهاد حسير

 علي445390
ن 234دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىسحر تحسير

235دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىسحر ابراهيم حمزة196552

236دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىرشا عبدعون حمزة196925

237دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىزينب احمد عباس197138

238دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىجنات سعد عبدالشهيد170949

ن خضير445397 239دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىحيدر ياسير

240دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىزينة ضياء طالب196680

ي علي عناد176338
241دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىامانن

ن حسن196781 242دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىارساء حسير

243دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىامنت محمد جاسم445628

244دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىنور غانم عكار442177

ن197000 245دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىزهراء احمد حسير

امال احمد علي451858
246دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيى

247دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىارساء عقيل عودة176728

248دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىفاطمة صالح مهدي224997

249دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىمها صالح هادي196472

250دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىزهراء عبدالحمزة مرزة196742

ن حناوي196464 251دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىغدير حسير

252دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىضح عقيل عودة176695

253دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىسمية صالح هادي197122

254دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىارساء احمد جاسم197052

255دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىرحيق باسم مهدي445492

256دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىوديان محمد احمد197249

257دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىوجدان نجم عبدهللا197106

258دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىورود كريم محمد500645

259دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىزينب ماجد عبيد196995

260دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىفاطمة ثامر مهدي196857

261دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىايات هادي حميد196874

ن محيميد175746 262دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىزهراء حسير

263دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىسها حسن خلف445721

264دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىتبارك حامد فاضل196423

265دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىزينب سجاد كاظم176998

266دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىسماح يوسف جبار175401

267دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىنور سالم ساجت196605

268دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىازهار محمد كاظم197141



269دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىصباح كريم عيىس443022

270إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىزهراء صاحب عليوي178405

271إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىمالك اياد علوان222172

ي178300 272إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىتبارك قاسم ناجر

273إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىرنا سعد نارص196490

ن222091 وفاء علي حسير
274إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيى

نبأ عقيل علي177077
275إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيى

276إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىسماح نجم عبدهللا176908

رقية زكي جريو226157
277إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيى

تكتم علي عبدالعباس175895
278إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيى

موط177381 279إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىابتهال غضبان رسر

280إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىتمارة صادق جاسم445293

281إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىسارة باسل حبيب208167

282إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىنور عباس سهر227551

283إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىبيداء حافظ تاية176451

284إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىتبارك عمران حناوي196450

285إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىرفل بهاء صالح175605

286إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىفاطمة احمد هاشم442488

287إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىمريم مازن عبدهللا529372

ميقات علي عبدالعباس225065
288إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيى

289إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىحوراء احمد هاشم442503

290إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىسحر قاسم مرزة442996

هان175599 291إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىفاطمة صادق رسر

ي كريم442757
292إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىدعاء راضن

293إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىبراق باسم محمد444771

294إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىنبا جاسم زامل500196

295إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىعلياء عبدالخضن عبيس197137

296إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىزينب محمد مزهر222857

297إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىجنات نصير محمد444643

298إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىشهد عباس عيىس453207

299إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىنرجس فؤاد علي445740

300إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىزينب احمد عمران451776

ن عالء221953 301إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىايناس حسير

302إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىهبهاهلل علي مطلب221806

تمارة حسن علي222856
303إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيى

304إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىسمية سمير نارص228002

305إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىرويدة ضيف هاشم456731

نبا موفق علي171567
306إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيى

307إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىاشجان خضير كاظم171594

308إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىزينب احمد رحيم500624

309إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىزهراء جاسم عباس545876

ي224252 310إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىنور ثامر ناجر

311إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىرندة محمد هادي442133

312إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىدعاء عالء مهدي197333

نور علي كاظم176857
313إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيى

314إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىزينب عالء طالب451734

غيداء علي عودة442880
315إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيى

316إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىنبأ حسون عباس177999

317إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىنهاوند جابر هادي221928

318إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىنور احمد حمزة527442

319إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىتبارك ابراهيم جاسم196577

ن178270 320إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىميسون كاظم حسير



مريم هاشم محمدعلي500137
321إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيى

322إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىسوزان يارس كطوف457265

ي170902 323إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىنور عالء ناجر

324إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىاالء يارس كطوف456874

ن حيدر فاضل177456 325إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىيقير

326إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىشهد عبدهللا محمد226712

327إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىزينب شهاب احمد442845

328إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىمروة خالد ناطق222027

329إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىمالك عادل عباس177052

330إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىابرار باسم عبدهللا171571

331إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىرؤى ابراهيم هويدي176121

332إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىفاطمة جاسم محمد442226

333إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىزهراء احمد هاشم175400

ن عبدالخضن527426 334إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىبراق حسنير

ن177910 335إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىنبا حمودي حسير

336إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىفاطمة صباح قاسم442533

ن196870 عبير علي حسير
337إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيى

338إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىبحار االنوار رعد مطر177983

339إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىارساء قاسم جاسم222810

340إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىزينب علي رشيد171903

341إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىنورالهدى فاضل عباس222225

342إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىرانية عادل مرزة500316

فدك علي مطلب228728
343إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيى

ن عليوي453252 344إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىوفاء حسير

نورالهدى حسن تركي178059
345إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيى

ن545870 346إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىانسام قيس حسير

347إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىمها احمد جاسم456657

348إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىنور رياض عبدزيد171871

349إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىطفوف فليح حسن226776

350إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىنىه قاسم جبار175713

351إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىطيبة عبدالرزاق يوسف175688

ن حافظ تاية178111 352إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىبنير

353إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىتف  سلمان عبيد452128

354إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىغدير احمد طالب175620

رواء تركي عجم178292
355بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيى

356بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىرفل عدنان عباس197053

357بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىجيهان طارق حسون445057

358بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىبتول تاية كاظم227946

359بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىوسن قاسم وساك196846

360بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىازهار عبدالمهدي صالح196496

361بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىنضال يارهللا مطلك170773

362بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىلمياء مسعود شبيب196935

363بكالوريوس1/المسيب 41615بابلأنيىاسماء محسن خضير178278

 علي196691
ن 364دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىانتصار حسير

365دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىوفاء مهدي عبد171881

366دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىشيماء قاسم محمد500349

سهاد عبدعلي خلف196887
367دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيى

ن196907 368دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىخالدة رزاق حسير

369دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىالهام شذر شاطي442775

370دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيىحنان يوسف علوان445419

سهاد اسماعيل علي197017
371دبلوم1/المسيب 41615بابلأنيى

372إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىسوسن جميل فليح176894



373إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىزينب سلمان عبيد452277

ي196756
 
374إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىفاطمة كريم رزوق

375إعدادية1/المسيب 41615بابلأنيىعلياء توفيق حنون197068

1دكتوراهالشوملي31616بابلذكراحسان مايح عبيس205554

ن438572 2دكتوراهالشوملي31616بابلذكرعثمان محمد حسير

3دكتوراهالشوملي31616بابلذكرزمان سعود فليح439864

4ماجستيرالشوملي31616بابلذكرجهاد عمار مكطوف302068

5ماجستيرالشوملي31616بابلذكرجاسم خليل روج440253

6ماجستيرالشوملي31616بابلذكرعدنان راهي كاظم439624

ي301624 7ماجستيرالشوملي31616بابلذكرشاكر عادي حرنر

8ماجستيرالشوملي31616بابلذكرمحمد عباس نهاية205171

9ماجستيرالشوملي31616بابلذكرعلي محي هاشم294328

10ماجستيرالشوملي31616بابلذكرحيدر جليدان كاظم435494

11ماجستيرالشوملي31616بابلذكربشار محي هاشم210259

12ماجستيرالشوملي31616بابلذكرعقيل يوسف راهي294856

ن301602 13ماجستيرالشوملي31616بابلذكررياض طعمة حسير

ن عباس439559 14ماجستيرالشوملي31616بابلذكرعالء حسير

15ماجستيرالشوملي31616بابلذكروسام صادق خضير301148

16ماجستيرالشوملي31616بابلذكرواثق عادي راهي545842

17ماجستيرالشوملي31616بابلذكرحسام عبدالكاظم ربيح439577

18ماجستيرالشوملي31616بابلذكرعلي جابر متعب300130

19ماجستيرالشوملي31616بابلذكرعلي خليف كتاب296286

20ماجستيرالشوملي31616بابلذكركرار حيدر نعمة438675

21ماجستيرالشوملي31616بابلذكرسالم عبدالكاظم ربيح437947

22ماجستيرالشوملي31616بابلذكرقيس عباس ربيح439533

23ماجستيرالشوملي31616بابلذكرسالم علي عباس205709

24ماجستيرالشوملي31616بابلذكراحمد مظهر عبيد526339

25ماجستيرالشوملي31616بابلذكرقيض جاسم سامي302469

26ماجستيرالشوملي31616بابلذكررياض مهدي عباس301955

27ماجستيرالشوملي31616بابلذكرعباس جليل حسن206362

28دبلوم عاليالشوملي31616بابلذكرفراس حمزة عبدعلي302545

29بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرهادي شبيب يوسف202568

30بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرناجح نعمة خنياب430928

31بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسعد تركي عبدالكاظم440010

ن437435 32بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحسن نارص حسير

33بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركامل صاحب علي295943

ن محسن خضير526694 34بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

35بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعمران عبدهللا جير437561

36بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركاظم منذر عبيد440547

37بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرفالح هادي رشيد301549

ن سعيد عبد206517 38بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

39بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرطارق مجبل مدب202894

40بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرقاسم فاضل عبيد296309

ي438283
41بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي هادي راضن

42بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرنبيل جابر جودة301182

ن208902 43بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسالم نارص حسير

44بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرفايز امطير امسير210408

ن حسن208946 45بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحاتم حسير

ن كامل محمد205058 46بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

47بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسهيل حاتم حمود210244

48بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي شاكر يونس208842

ي296546
49بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركاظم عبد راضن



ن عبيد كاظم302190 50بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

51بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس كاظم عبود300217

ن حسن208353 52بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد حسير

53بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحاتم محسن حلواص438582

ي كاظم300551
54بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد راضن

55بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرصادق محي كاظم208721

56بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررعد محمد كاظم206039

57بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررحمن غضبان جاسم295339

58بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحسن جالب شمر296107

ن حامد مظهر526710 59بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعبدالحسير

60بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد عبدالحمزة خضير295711

61بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد حسن محمد439441

62بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحمزة سايب حمزة300936

63بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرفوزي جواد كاظم300510

ن حسن205333 64بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحامد حسير

65بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن سعيد جير436240

ن554417 66بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسجاد عبدالسادة عبدالحسير

67بكالوريوسالشوملي31616بابلذكريحير جابر كاظم256639

68بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركريم مراد علي438322

69بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد غاوي عيدان438104

70بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعالء تركي عوده437713

71بكالوريوسالشوملي31616بابلذكروليد نعمة خنياب302937

72بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسلمان بدر موس437034

73بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحمزة سبهان عبدالواحد526612

74بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن جالب شمر301309

75بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمنتض عايد عبيس295020

ن كريم كاظم438132 76بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

ن جاسم حواس526625 77بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

ي205560
78بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرجبار سعدون راضن

ن حنش526675 79بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر ياسير

80بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر محسن نجيب206131

81بكالوريوسالشوملي31616بابلذكروليد هاتف جدوع430978

82بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرفاضل علكم سعيد204810

83بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن بدر جاسم210251

84بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد عوده عبد302614

85بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحارث فاضل علي294361

86بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرنهاد نور شبيب202880

87بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن غائب حريز205263

88بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرراسم محمد كاظم210228

ن256566 89بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد حديد حسير

90بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرجاسم صخيل جياد526382

ن204825 91بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمهند بدر عبدالحسير

ن حسن كريم202948 92بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

93بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعدنان جميل وداي439418

94بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرظافر جابر كاظم438910

95بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرزياد حامد هاتف437882

96بكالوريوسالشوملي31616بابلذكروسام جير جاسم436236

97بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمود كاظم صالح439649

ن437145 98بكالوريوسالشوملي31616بابلذكريعقوب يوسف حسير

ي208961
99بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرفتاح حمزة راضن

100بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررحيم خشف سهيل208613

101بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعبدالكاظم صالح هادي297311



ي302861
102بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسعد عبد راضن

ن عبدالطالب كاظم437972 103بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

ة عبيد302131 ن 104بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر حمير

105بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرقضي مهدي كاظم300162

ن301455 106بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركرار علي حسير

107بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعزيز عبدالحمزة عباس437533

108بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعصام عبدالكاظم ربيح439528

ن440605 109بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرقاسم رحيم حسير

ن عبدالرضا202474 110بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس حسير

111بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحامد كاظم حمزة439568

112بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد عبدالكاظم عطية301176

ة عبيد294286 ن 113بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرجميل حمير

114بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراسعد صاحب جير437022

115بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعقيل محمد هاشم302589

116بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرنصير عبدالكاظم كطيف529283

117بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررائد حسن بدر302569

118بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي هادي عبود256612

119بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعقيل كاظم طاهر300349

ن438646 120بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررغد علي حسير

121بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعامر عبدالعباس بخيت208592

122بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس كاظم صالح202513

123بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررضا سواد عبادي435684

124بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحمزة جواد كاظم545836

125بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد خضن عيىس439301

126بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرجابر عيال كاطع438366

127بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمهند نعمان حسن296603

128بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي عبد مرزة202583

129بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر محمد مظلوم437639

130بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد جميل عبدعلي301378

131بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعبدالرضا كاظم جواد526615

132بكالوريوسالشوملي31616بابلذكريوسف حنص حسن205696

133بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرناظم فضيل كاظم295425

 علي جاسم439449
ن 134بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

ي حسن210293
ن
135بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحمزة كاق

136بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد رحمان خليبص437985

137بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرثامر خلبوص كرمد297075

138بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررياض حمزة كاظم301239

139بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسعد نعمان حسن296406

140بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعادل عباس عبيد302935

ي كاظم202885 141بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس حاجر

142بكالوريوسالشوملي31616بابلذكروسام حافظ كاظم208658

143بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر حامد محسن301098

144بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررواد فاضل عبيس202870

145بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر جابر نهاية296267

146بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرامير سعيد علي294959

147بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد حسن كريم439343

148بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر رحيم حمزة438490

ن294539 149بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرابراهيم جابر حسير

150بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرلؤي عباس عبود436801

151بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرباقر عبدالواحد فضل302760

152بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر جاسم سامي302605

153بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررائد فاضل دخن208640



ن ظليم439901 154بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمروان حسير

155بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرهشام محي هاشم202884

156بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد عبدالحمزة محسن206547

157بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرقيض اعالن عباس301330

158بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي عباس علي437041

ن شاكر خليل300976 159بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

160بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرفرحان هادي عبيد202839

ن202480 161بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد سالم حسير

ن عيال كاطع294559 162بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

163بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمود عبدالكاظم يارس437859

164بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعبداالمير كاظم محيسن439617

165بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي سالم كاظم202521

166بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي زامل خليبص437958

167بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرباقر ابراهيم طعمة208654

168بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن حميد رشيد202551

169بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد كاظم هادي437955

ن شاكر نعمة295778 170بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

171بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد عبدالكريم صاحب437343

ن208251 172بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعماد سالم حسير

ي438501
173بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرخضير جابر راضن

ي294625
174بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد عبداالمير راضن

ن عبيس كريم438655 175بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرامير

176بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسامر ناظم صالح526689

177بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرامير صادق حامد302369

178بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمثين عبدالرحيم هادي437175

ي محمد208826
179بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس حسونن

180بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرزيد عليوي طالب437943

ن عناد عبيس300806 181بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

182بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرصادق محمد رسول205269

ن438583 183بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمثين محمد حسير

184بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعادل صالح محسن301741

185بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد مهدي مرسول301922

186بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرفاضل حمزة عاكول301298

187بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسام جبار سعيد297054

188بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسعد حمزة نعمة302275

189بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرفائق جاسم حبيب208857

190بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمود شاكر لفته208917

191بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحازم داود امير526392

192بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرجعفر حسن علي439560

193بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسامر كاظم محيسن436987

194بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعماد عبدالواحد فضل302774

ن حبيب437982 195بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي حسير

196بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرايوب كريم هادي529967

197بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعبدالزهرة سلمان ابشون202497

ي541393
198بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسمير عبداالمير راضن

199بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعالء كاظم صاحب202722

200بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرامير قدري شمران300279

201بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمقداد صالح حامد439382

202بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد حميد حسن202484

203بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرفالح حسن زغير296861

204بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد مهدي كاظم298125

 عبدعلي294590
ن 205بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمازن حسير



ن301168 206بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعبدالعال كاظم حسير

207بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي كاظم حسن526597

208بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس كفاح مبدر297064

209بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعماد ثامر سعيد302137

210بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد جاسم سواد438312

211بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرنجم عبد ساجت437007

212بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعادل كاظم عبدالحسن202508

213بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد عبدالكاظم ربيح526676

214بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرميثاق قائد حبل206329

215بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرفاضل جليل حسن301753

216بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرقحطان كاظم فليح208294

217بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمروان حامد نجيب439396

218بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسجاد حامد نجيب439292

219بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمثين جابر لفته209800

ن301072 220بكالوريوسالشوملي31616بابلذكروهاب عمران هنير

221بكالوريوسالشوملي31616بابلذكروائل زاير كعيد206003

ن526703 ي حسير
222بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر كباسر

223بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر فاضل مشهول435604

224بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر سالم جلود297413

ن202943 225بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد عباس حسير

ي بدر302586
226بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن غين

227بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر عواد مطر202784

228بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن كاظم صاحب437265

229بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس عدنان عليوي296902

230بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرهادي عبد محمد541422

231بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمرتضن قاسم محمد437768

232بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسعد سوادي محمد297943

233بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن طاهر عبد557587

234بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحازم حامد جير205234

ي541392
235بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد عبداالمير راضن

ي كاظم205678
236بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسامر راضن

237بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس علي جاسم439304

238بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر غانم عيىس436832

239بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرزيدون مجيد مهدي205653

240بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعادل نعيم راهي301832

241بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد عدنان حسن302493

ن حبيب301997 242بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد حسير

ي439267
243بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركرار عبس راضن

ي سلمان205184 244بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسالم ناجر

245بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرثائر شنبار رسبوت202956

ن439323 246بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد كامل حسير

247بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد جاسم كاظم526685

248بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي حامد محسن438637

ن ناظم صاحب437123 249بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

250بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسامي جاسم سامي301158

251بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس عناد عبيس301888

ن جاسم541406 252بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد حسير

253بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد رحيم كاظم526706

254بكالوريوسالشوملي31616بابلذكربسام ناظم جير438679

255بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمتعب مراد عبيس437889

256بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد حسن جاسم205655

ن526385 257بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحسان سعدون حسير



258بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد جبار عبطان300667

259بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن علي طالل529265

260بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي ناظم صالح202586

261بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي عبدالرضا جالب439260

262بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرامجد رحمان خليبص437222

ن جواد526400 263بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر عبدالحسير

264بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسعد عبدهللا محمد202709

ي300571
265بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد عبدالعالي راضن

266بكالوريوسالشوملي31616بابلذكربركات غانم عيىس439219

ن300657 267بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمرتضن رزاق حسير

268بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد مجيد خلف205189

ن302417 269بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي ابراهيم ياسير

ن كامل208363 270بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسجاد حسير

271بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي عمران هادي439308

272بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرصادق زيدان حمزة439485

273بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد رحمان كاظم436254

274بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعالء محيسن عليوي296814

275بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد ناظم صاحب301492

276بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد جاسم عبد الحمزة206412

277بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد علي نعمة302341

278بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعبدهللا عباس كاظم302914

279بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركرار جابر نهاية296231

280بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمرتضن رحيم كاظم296510

ن437305 281بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرخالد فايق حسير

282بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحمزة جواد كاظم541387

283بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسجاد زامل عبد302268

284بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرماجد حميد صيهود300965

285بكالوريوسالشوملي31616بابلذكربارق راهي عبيس301249

286بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركريم عزيز هادي301409

287بكالوريوسالشوملي31616بابلذكروسام مايح عبيس205549

288بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرفهد حامد كريم437330

289بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد سعدون شاكر301479

290بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمرتضن غانم عيىس439228

291بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمهند حمزة رسحان302383

292بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمنير سالم جير439438

293بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسجاد هادي صاحب437149

294بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرزياد سالم عبيس300376

295بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمهيمن صالح هادي302389

296بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن محمد زامل300636

297بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرصفاء موس حسن437572

298بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر محمد عبيد437131

299بكالوريوسالشوملي31616بابلذكريارس عامر سلمان526683

300بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمرتضن عبيس حسن436960

301بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعهد حمزة غضبان294393

302بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي ضياء علي302745

303بكالوريوسالشوملي31616بابلذكروليد حامد محسن295504

304بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن جاسم كاظم202577

305بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحمزة عبدالكاظم حنص202845

306بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي جاسم ستار205195

307بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرابراهيم جبار كاظم208892

308بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمروان مهدي عباس302513

309بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد محمد دوي    ح301762



310بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد تركي عوده202643

ان206020 311بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي كتاب حير

312بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر عزوز حسن437625

313بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس محمد رمضان529318

314بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد اعالن نوماس545811

315بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحسن جابر كاظم301420

316بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسامر نعمان شطب302630

ي295581 ي عبدالكاظم ناجر
317بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرماضن

318بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر كاظم مجيد437485

319بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن زيدان حمزة297344

320بكالوريوسالشوملي31616بابلذكريوسف حافظ كاظم541384

321بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرباقر نجم عبدهللا545632

 علي كاظم302635
ن 322بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

323بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد ضياء علي302555

324بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسام عباس جاسم437521

325بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد طالب سلمان302494

326بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركرار عباس عبدالحسن300950

327بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرضياء سعود عبيس526657

ن438416 328بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرقيض صادق ياسير

329بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرهيثم يوسف عبدالحمزة302611

ن205674 330بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرنورالدين كاظم حسير

331بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحسن زيدان حمزة297381

332بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد عباس دحام202945

333بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعماد قاسم محيسن437964

334بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد دوهان عبد294226

335بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمروان نجيب عبدالحسن302553

336بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمهند حميد جاسم208973

337بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرفالح حسن طالب204796

ن هادي205670 338بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي ياسير

339بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسعد حمزة غضبان541405

ن عباس300816 340بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمنير حسير

341بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس وهاب نعمة301507

342دبلومالشوملي31616بابلذكرحمزة يحير جابر436743

ي حسون437135 343دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد راجر

344دبلومالشوملي31616بابلذكرعباس فاضل دخن202537

345دبلومالشوملي31616بابلذكرثامر عيال كاطع545831

346دبلومالشوملي31616بابلذكرثامر حمزه مطر438201

347دبلومالشوملي31616بابلذكرسلمان حنص حسن208990

ي جاسم529960
ن
348دبلومالشوملي31616بابلذكراحمد صاق

349دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد عبدالكاظم مخيف202715

350دبلومالشوملي31616بابلذكرمحسن نور سلمان202621

351دبلومالشوملي31616بابلذكرفاضل صالح جير205314

352دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي جير راهي204931

353دبلومالشوملي31616بابلذكريوسف عبدالحمزة عباس202892

ن عبيد296581 354دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي حسير

355دبلومالشوملي31616بابلذكرعدنان جواد كاظم206358

ي حسون296375 356دبلومالشوملي31616بابلذكرسليم ناجر

357دبلومالشوملي31616بابلذكرعدنان مطرسر حسن302429

ن206309 358دبلومالشوملي31616بابلذكرميثم رزاق حسير

359دبلومالشوملي31616بابلذكرعالء عدنان جاسم302567

360دبلومالشوملي31616بابلذكرفليح حسن شناوة439342

361دبلومالشوملي31616بابلذكرسعد حامد محسن436903



362دبلومالشوملي31616بابلذكرحيدر كامل عبد الزهرة526678

ن موس300329 363دبلومالشوملي31616بابلذكرحمزة حسير

364دبلومالشوملي31616بابلذكرغسان هاتف جدوع295879

ن عواد301464 365دبلومالشوملي31616بابلذكرسالم اركير

366دبلومالشوملي31616بابلذكراحمد كامل خلف205240

367دبلومالشوملي31616بابلذكرلؤي مهدي كاظم300272

368دبلومالشوملي31616بابلذكرباسم عباس وحيد206128

369دبلومالشوملي31616بابلذكرحارث غاوي عمر301413

370دبلومالشوملي31616بابلذكربسام اسماعيل جواد302583

ن عبيد208470 371دبلومالشوملي31616بابلذكرحمزة حسير

ة حسون شالوك437803 ن 372دبلومالشوملي31616بابلذكراحمير

373دبلومالشوملي31616بابلذكرعيىس صاحب عبيد208274

374دبلومالشوملي31616بابلذكرقحطان هاتف جدوع435606

ي210369 375دبلومالشوملي31616بابلذكرواثق عبدالكاظم ناجر

376دبلومالشوملي31616بابلذكرواثق عبدالرضا محسن256663

377دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي يوسف ماجان526693

378دبلومالشوملي31616بابلذكرسعد خلف كاظم295656

379دبلومالشوملي31616بابلذكرحيدر محمد عبدالحمزة302579

380دبلومالشوملي31616بابلذكرنافع جواد كاظم302716

381دبلومالشوملي31616بابلذكرحيدر سلمان عبد208550

382دبلومالشوملي31616بابلذكرابراهيم حسن خضير302016

383دبلومالشوملي31616بابلذكرحيدر عبد مرزة526662

384دبلومالشوملي31616بابلذكررياض سلمان سهيل545807

385دبلومالشوملي31616بابلذكرعايد عبدالحمزة رويعي302118

ي حسن435512 386دبلومالشوملي31616بابلذكرقائد ناجر

387دبلومالشوملي31616بابلذكرصفاء عبدالحمزة خضير297898

388دبلومالشوملي31616بابلذكرحليم كاظم عبيس300240

389دبلومالشوملي31616بابلذكروسام محمد عبدعون298092

390دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي عباس نهاية202873

391دبلومالشوملي31616بابلذكرسعد دوهان كاظم210383

392دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمود حميد جاسم208921

ن302574 393دبلومالشوملي31616بابلذكرحسام عبود حسير

394دبلومالشوملي31616بابلذكرحيدر محمد نعمة439662

ي كاظم205568
395دبلومالشوملي31616بابلذكررائد راضن

ن حسن300220 396دبلومالشوملي31616بابلذكرحيدر حسير

397دبلومالشوملي31616بابلذكرفراس حليم كريم202688

398دبلومالشوملي31616بابلذكركرار محمد حبل294623

399دبلومالشوملي31616بابلذكرحيدر فرحان كامل202934

ن300185 400دبلومالشوملي31616بابلذكرحسن مناس حسير

401دبلومالشوملي31616بابلذكرامير كريم كاظم205497

402دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد مكي هالل440287

403دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد كريم نوف202562

404دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد مهدي عبود202856

405دبلومالشوملي31616بابلذكركاظم غالي عبيس302838

406دبلومالشوملي31616بابلذكرحسن عليوي وناس210305

407دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد صالح مهدي301257

408دبلومالشوملي31616بابلذكرخالد سويف شالكة202525

409دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد خليف كتاب205580

410دبلومالشوملي31616بابلذكرحامد جميل خضير438712

411دبلومالشوملي31616بابلذكرعالء عدنان نارص297804

412دبلومالشوملي31616بابلذكرطالب نور شبيب437998

413دبلومالشوملي31616بابلذكرهادي كاظم حسن302929



414دبلومالشوملي31616بابلذكرعباس كاظم عبيس300883

ن سالم عبدالسادة439521 415دبلومالشوملي31616بابلذكرحسير

416دبلومالشوملي31616بابلذكرحسن سعدون شاكر300786

ي محمد206542
417دبلومالشوملي31616بابلذكراحمد راضن

418دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد سالم جير209761

ن خرباط202494 419دبلومالشوملي31616بابلذكريعقوب حسير

420دبلومالشوملي31616بابلذكرعالء عبدالحمزة خضير296133

421دبلومالشوملي31616بابلذكرعباس محمد نعمة208940

ن عبد محان439453 422دبلومالشوملي31616بابلذكرحسير

423دبلومالشوملي31616بابلذكركرار عباس دوهان437017

ن فالح مرزة301638 424دبلومالشوملي31616بابلذكرياسير

425دبلومالشوملي31616بابلذكرقاسم شاكر صاحب208249

426دبلومالشوملي31616بابلذكركرار رياض عيدان430994

427دبلومالشوملي31616بابلذكرجعفر جليدان كاظم436938

ن كاظم208953 428دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي حسير

429دبلومالشوملي31616بابلذكربشير بندر صاحب205049

430دبلومالشوملي31616بابلذكراثير عبدالكاظم حمزة294958

431دبلومالشوملي31616بابلذكراحمد كريم عبيد430944

432دبلومالشوملي31616بابلذكرغيث ابراهيم حسن294695

433دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي صالح عوده301434

434دبلومالشوملي31616بابلذكرخالد محسن علي294429

ن439585 435دبلومالشوملي31616بابلذكرعبدهللا عالء عبدالحسير

436دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي عودة محمد206124

ن عليوي محمد437243 437دبلومالشوملي31616بابلذكرحسير

438دبلومالشوملي31616بابلذكراحمد عبيد موس294708

439دبلومالشوملي31616بابلذكرعدنان محمد عبدعون202527

440دبلومالشوملي31616بابلذكرزين العابدين مهدي كاظم210379

ن عباس301795 441دبلومالشوملي31616بابلذكربشير حسير

442دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي عباس ربيح439553

ن فاضل نهاية440092 443دبلومالشوملي31616بابلذكرحسير

444دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي جاسم كاظم526709

445دبلومالشوملي31616بابلذكرمحسن عادل نعمة205694

446دبلومالشوملي31616بابلذكراحمد مهدي عبيد301209

447دبلومالشوملي31616بابلذكرصدام رحمان هادي302094

448دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي سلمان سهيل205162

ن205618 449دبلومالشوملي31616بابلذكررضا مكي حسير

450دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد عويد نعمة206078

451دبلومالشوملي31616بابلذكرياس خضير غنيص301093

452دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي حيدر نعمة437179

ن302226 453دبلومالشوملي31616بابلذكراحسان عبداالمير عبدالحسير

454دبلومالشوملي31616بابلذكرسيف يوسف حنص205509

455دبلومالشوملي31616بابلذكرسجاد صادق محسن300545

456دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد عبدالزهرة درب210280

ن حيدر نعمة294274 457دبلومالشوملي31616بابلذكرحسير

458دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي محي حمزة302690

459دبلومالشوملي31616بابلذكرحيدر كاظم هادي436978

460دبلومالشوملي31616بابلذكرقاسم احمد عبيد437117

461دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي سامي كاظم557459

462دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد رضا كاظم300578

463دبلومالشوملي31616بابلذكربهجت عبدالواحد فضل436845

464دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد صباح لفته202907

465دبلومالشوملي31616بابلذكرعباس خالد محمد302734



466دبلومالشوملي31616بابلذكريوسف عباس حبيب205501

467دبلومالشوملي31616بابلذكرعالء احمد كامل526591

468دبلومالشوملي31616بابلذكرعبدهللا ناظم صاحب295904

469دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي ثامر مهدي301566

470دبلومالشوملي31616بابلذكرصادق حايف عبد529965

471دبلومالشوملي31616بابلذكربشير علي كاظم208401

472دبلومالشوملي31616بابلذكرامير كامل خضير301050

473دبلومالشوملي31616بابلذكراحمد عبدالرضا حسن206016

 عامر خضير205266
474دبلومالشوملي31616بابلذكرمصطفن

475دبلومالشوملي31616بابلذكرسجاد محمد حسن302726

476دبلومالشوملي31616بابلذكراحمد حاكم منذر301425

ن صالح مهدي526395 477دبلومالشوملي31616بابلذكرحسير

ي شعيب300779
478دبلومالشوملي31616بابلذكركاظم خفن

479دبلومالشوملي31616بابلذكرغيث مهدي كاظم206514

ن206283 480دبلومالشوملي31616بابلذكرواثق عبدالسادة عبدالحسير

481دبلومالشوملي31616بابلذكرسيف مالك عيدان296030

ن437309 482دبلومالشوملي31616بابلذكرضياء بدر عبدالحسير

ن439179 483دبلومالشوملي31616بابلذكرحسام علي حسير

484إعداديةالشوملي31616بابلذكركاظم خضن عبود297667

485إعداديةالشوملي31616بابلذكرجبار حسن كاظم298182

ن حريز301456 486إعداديةالشوملي31616بابلذكركامل عبدالحسير

487إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد هادي علي302564

ي حسون296825 488إعداديةالشوملي31616بابلذكررحيم ناجر

489إعداديةالشوملي31616بابلذكرسعدون محمد كاظم529306

ي301273
490إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد سلمان راضن

491إعداديةالشوملي31616بابلذكرهيثم وحيد جاسم437552

492إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد عبدهللا عبادي297470

493إعداديةالشوملي31616بابلذكرسلمان محسن جابر541407

494إعداديةالشوملي31616بابلذكرميثم عبدالهادي جاسم202777

495إعداديةالشوملي31616بابلذكرجمال عبيد موس526631

496إعداديةالشوملي31616بابلذكرمشتاق سليم دوهان301547

ن301520 497إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي كاظم حسير

498إعداديةالشوملي31616بابلذكرمظفر فاضل فيصل438604

499إعداديةالشوملي31616بابلذكرصادق خليف جاسم205567

500إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسام جواد كاظم541403

ن فاضل فيصل202770 501إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

502إعداديةالشوملي31616بابلذكرابراهيم خالد مهدي202642

ن526702 503إعداديةالشوملي31616بابلذكروليد عباس حسير

504إعداديةالشوملي31616بابلذكرقاسم حبيب حلواص437465

505إعداديةالشوملي31616بابلذكرعباس ماجد صيهود302920

506إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبدالكريم علي حمزة296024

1دكتوراهالشوملي31616بابلذكرعامر ناظم صالح202561

2ماجستيرالشوملي31616بابلذكرامجد محي نوري438586

ن438412 3ماجستيرالشوملي31616بابلذكرحيدر صادق حسير

4ماجستيرالشوملي31616بابلذكركرار عدنان عبد300384

5ماجستيرالشوملي31616بابلذكرقاسم صبحي عباس208285

6ماجستيرالشوملي31616بابلذكرمالك غازي هادي437027

7ماجستيرالشوملي31616بابلذكرفريق راهي كاظم435502

8دبلوم عاليالشوملي31616بابلذكرحمزة ناجح نعمة438434

9بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحمزة جهاد عبدالعالي300209

10بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد سالم نوري202529

11بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن جميل خضير301064



12بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرنوار حسن دوهان439235

13بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسحر جاسم عبيس438542

14بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد سالم كطيف302170

15بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن هادي طالب206059

16بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمنتظر حبيب جاسم202876

17بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي كاظم سلمان202667

18بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن كاظم محمد300676

19بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن عباس حمزة301495

20بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر علي تاية208346

21بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرقاسم محمد عبدعون202575

22بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراكرم حمد كاظم202492

23بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي حسن هاتف437634

24بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمهند دوهان عبد301626

25بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمرتضن جواد محمد208635

ن كاظم301542 ن عبدالحسير 26بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمعير

27بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررسول هاشم محسن210434

28بكالوريوسالشوملي31616بابلذكريارس احمد عبدالكاظم438339

29بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعمار فرهود هالل208978

30بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركاظم فالح وناس302540

ي205513
31بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرماهر زيدان راضن

32بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد جميل هادي302750

33بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس علي عداي526399

34بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرياس خضير عبيس202612

35بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر علي غافل435697

36بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركاظم ماجد صيهود301742

ن حامد محسن301119 37بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

38بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن مهدي كاظم438425

ن206492 39بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي رزاق حسير

ن حسن301937 40بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسجاد حسير

41بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرغيث محمد جاسم302692

42بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس كريم محيسن302506

ن ابراهيم طعمة208951 43بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

44بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراياد ماهل كاظم204887

45بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعالء نعيم عبدزيد440142

ن خلف302876 46بكالوريوسالشوملي31616بابلذكروائل حسير

ن عبيس206522 47بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمثين عبدالحسير

ن سلمان محسن301210 48بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

49بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد جميل عبد202922

50بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعقيل عبيس محسن300991

51بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد جبار كاظم296361

52بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسالم محمد كريم204865

53بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر موس هندو202804

54بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرباقر راسم محمد294925

55بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي مالك هادي210409

56بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن غالب هادي208710

57بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررسمد جهاد رزي    ج202504

58بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعبدهللا محمد عبدالحمزة296505

59بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد جواد كاظم206530

60بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن كريم كامل202580

ن شناوة526354 61بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر حسير

62بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعمار صبار حمد202493

63بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي محمد جاسم205365



64بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركرار عدنان جليل300469

65بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرابراهيم احمد عبيد202957

66بكالوريوسالشوملي31616بابلذكروليد هادي شعالن202677

67بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسام حسن رحم300541

68بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس فاضل حميد205648

69بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن عبدالرحمن عبيد301078

ي عباس437077
 
70بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسالم شوق

71بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرزينالعابدن محمد جاسم301039

72بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرامير سليم كاظم210313

ن خالد فرحان206204 73بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

74بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرواثق جميل خضير302951

75بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي حاتم محسن438554

76بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر جواد كاظم206534

77بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرامير مزهر محي300646

78بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد عبداالمير شمير439300

79بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسامر ابراهيم خضير210442

ة شعالن205570 ن 80بكالوريوسالشوملي31616بابلذكروسام حمير

81بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحي جابر محمد294298

ي205230
82بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعامر عبداالمير راضن

83بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرامجد مزعل كامل301974

84بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراياد علي تاية295007

85بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد حيدر عويد301555

86بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن نعمة جابر430958

87بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي جاسم حسن438184

88بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمود عماد جدعان202634

89بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد حسن هادي300887

90بكالوريوسالشوملي31616بابلذكردعاء سليم نعمة430998

91بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس ناهض عبد302662

92بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد عباس جير301029

93بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمرتضن شاكر عبدالهادي206099

94بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرضياء محمد عبيس205376

95بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسجاد اديب صير294913

96بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحمزة سامي شاكر296084

ي294399
97بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن طالب غين

98بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرطاهر مراد علوان301930

99بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرضياء عبدالمنعم كاظم208929

100بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن صالح هادي301560

101بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركاظم نور كاظم208701

102بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرابراهيم جاسم كاظم302343

103بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد عزيز هادي300835

104بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمسلم رضا عيىس302296

105بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسالم عباس عبيد301441

ن202743 106بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد عبدالكاظم حسير

107بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرصبار محمد جبار205237

108بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس غازي جبار435752

109بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد حمزة جير210274

110بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرفارس محمد مجول297428

111بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرامير خالد راسم438532

112بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن موس حمزة437672

113بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد راسم امير294578

114بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد عباس وحيد297690

115بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرطارق فيصل راهي301870



116بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعبداالعل طالب مالك439404

117بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمهند كاظم علي301680

118بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسام عبدالمنعم كاظم202625

ن294289 ي حسير
119بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس كباسر

120بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس جفات هادي206568

121بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرقاسم صاحب عبد300497

122بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرابراهيم محمد فضل205578

123بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرزيدون كريم محمد440745

124بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي طه مجباس438405

ن عصواد عبد202605 125بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

126بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركرار عباس كطوف205155

127بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركرار فاهم عبيس526614

128بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر مايح عبيس202674

129بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن سالم تايه210411

130بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي محمد حسن202944

ن دوهان300515 131بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرضياء حسير

 علي صاحب302086
ن 132بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

133بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحسان عبدالكاظم عبدالحسن205666

134بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر ثجيل كصاد300831

135بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد عبدالرحيم هادي437089

136بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركرار جاسم عبدالرضا301471

137بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسعد شاكر لفته301724

138بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركريم فالح مرزة437107

139بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررعد حمزة نعمة439335

140بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسالم عبد مرزة202935

ن529180 ي حسير
141بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي كباسر

142بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرصائب كاظم جاسم301428

143بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر طالب عبدالحمزة202879

ن205135 144بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسعد ازغير حسير

145بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر عباس جير206432

146بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن محمد كاظم302724

147بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن باسم كاظم208934

148بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرماهر داود امير300590

149بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن فاضل نهاية206113

150بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد توفيق ظاهر202909

151بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرظافر شاكر عبدالهادي437722

152بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرفؤاد شهاب عجمي294205

153بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس سالم حنوف437340

ن435597 154بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحمد محمد حسير

155بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعامر طالب رسبوت205239

156بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد صبحي عباس208272

157بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسمير صالح غازي438562

158بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي جواد كاظم202939

159بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررنا رزاق عبدالكاظم208576

ة300957 ن 160بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمنظر جميل حمير

161بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن خضير جابر438668

162بكالوريوسالشوملي31616بابلذكريارس بدر عبيس439352

163بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحسن حامد عبدالحسن520136

164بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن علي عبداالئمة541411

165بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن جميل هادي300342

166بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرليث عدنان عزيز206563

ن جابر سويف202628 167بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير



168بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس علي هاشم206109

ن205588 169بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمرتضن سلمان حسير

ن كفاح مبدر301599 170بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

171بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي مهدي كاظم301530

ن302155 172بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد حمزة حسير

ن300938 173بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي عباس عبدالحسير

174بكالوريوسالشوملي31616بابلذكريوسف سالم هادي541569

175بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرفراس موس حسن202572

176بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرميثاق طالب مالك210231

ي301238
177بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن حاتم راضن

178بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمرتضن محي نوري302528

179بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي كاظم جاسم210270

180بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد سالم جابر205511

181بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد رياض نعمة300802

182بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي حمزة لفته526623

183بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي محمد علي438004

184بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرريسان مهدي كاظم210253

185بكالوريوسالشوملي31616بابلذكروائل ابراهيم بدر296500

186بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن حامد جير205228

ن عبيد210436 187بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركرار عبدالحسير

188بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر راهي مدفون302336

189بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرجعفر هشام عواد526637

190بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرابراهيم عمران كريم202506

191بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي عبد محان208693

192بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمرتضن فاضل نهاية206106

ي438523
193بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن عبد راضن

194بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن علي كامل295027

195بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس سالم عبدالسادة202820

196بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرايمن مهدي صالح541415

197بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرنوح موس دهش206481

198بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررسول تركي جابر301402

199بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرصفاء عبداالمير صالح208997

200بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس عايد جير437927

201بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرنذير محمد شمير294513

ن هادي436688 202بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي حسير

203بكالوريوسالشوملي31616بابلذكربارق محمد غاوي439255

204بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرضياء داود امير300524

205بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرقيس عباس كامل296060

206بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرابراهيم صالح حامد295013

207بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر مظهر عبيد439283

208بكالوريوسالشوملي31616بابلذكروسام نارص حسن526603

209بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد محسن حسن202627

210بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي سلمان معجون296372

ن301857 211بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد حمزه حسير

212بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرفراس راسم شتيوي202883

ي439202
213بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي عبداالمير راضن

ن حنص206068 214بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد حسير

215بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعالء محمد مظلوم202850

216بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعادل عليوي مرزة294374

217بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي حمزة كاظم206164

218بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد حامد محمد272638

219بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي صير سواد300601



ن ذياب205253 220بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعقيل ياسير

221بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي جميل عبدعلي301341

 علي خضن202895
ن 222بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

223بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعمر وهام مناجي202750

ن430954 ن سعدون حسير 224بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسنير

225بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررياض سلمان نعمة301677

226بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر حمزة عبيس205347

227بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراسعد يحير حاكم439403

228بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرامير مطرسر حسن300138

229بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرهيثم عدنان جواد205381

230بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرضياء واهم عبيد206486

231بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد حطحوط عبود437046

232بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن سعد جاسم302824

233بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركرار حميد اكتاب300681

234بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد كاظم عبيس301256

ن302116  علي حسير
235بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمرتضن

 علي عبدالكاظم302395
ن 236بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

237بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسعد عبدالكاظم متعب202844

238بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررواد غانم عيىس202526

239بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي عبس علي300228

240بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد محسن طالب302204

ن296559 241بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد فرحان حسير

242بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد خضير جابر438703

ي296260 243بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر كريم ناجر

ن302250 244بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمود عمران هنير

245بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراكرم محسن نارص295479

ن عالوي عبدهللا202655 246بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

247بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرباسم محمد فضل208560

ن302791 248بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرغسان نعمان حسير

249بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر محسن طالل439478

250بكالوريوسالشوملي31616بابلذكروليد باسم زامل526660

ن علوان202495 251بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرضياء عبدالحسير

252بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس علي عباس437055

253بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراسحاق كريم هادي529156

254بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرفالح ناظم صالح202520

255بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرطالب سلمان محمد209827

ن296290 256بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد حمزة حسير

257بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسيف علي حمزة437712

258بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمسلم مدلول خلفة437683

259بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس حميد رشيد302706

260بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد موس هندو202822

ي296444 261بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس خالد ناجر

262بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرازهر جاسم محمد301584

263بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد وحيد عبيد208931

264بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي امير محسن302652

ن حسن202635 265بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي حسير

266بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرابراهيم كاظم عبدالحسن206419

267بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحسن مطرود عطيوي300120

268بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرصادق سلمان محمد438513

ن206387 269بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرصادق حاكم ياسير

ن شدهان208260 270بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي حسير

271بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن ماهل كاظم202680



272بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي احمد كامل205318

273بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي وهاب حسن301731

274بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعمار جابر كاظم526679

275بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمهند علي نعمة202684

276بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركريم طالب هادي202491

277بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد مهدي عبيد526360

278بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي هاشم طعمة526672

279بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس محمد اشالكه294321

280بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرامجد جاسم شناوة208898

ي جير526396
281بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن حسونن

282بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرصادق خضير عباس436860

ن جاسم202650 283بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي حسير

ن202589 ن جابر حسير 284بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

285بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرتمار علي شياع438040

286بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي حمزة رسحان210392

 علي تاية208341
ن 287بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

288بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمود حسن علي437195

289بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد مهدي جاسم202887

290بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحبيب زامل عبد437155

291بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسيف سالم سعود208337

ة202926 ن 292بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمرتضن جميل حمير

293بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد كريم محمد302414

294بكالوريوسالشوملي31616بابلذكروسام حمزة عبيد210279

295بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد قحطان صاحب295693

296بكالوريوسالشوملي31616بابلذكربهاء جواد كاظم208939

297بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد مهند عبيد300840

298بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد كاظم رهيف208489

299بكالوريوسالشوملي31616بابلذكربسيم جاسم حسن202853

ن عبيس202603 300بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرميثم عبدالحسير

301بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعمار عاشق محسن541404

302بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد علي يوسف295801

ن رزاق عبدالسادة302942 303بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

ن300969 304بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن كاظم حسير

305بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد ابراهيم سلمان295416

306بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر هديب فاضل541414

307بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي عبداالمير حمزة295004

308بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرفهد حمدان جاسم206193

309بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرغيث غسان بكان202878

310بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعالء كاظم عبد300355

ن301985 311بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد عدنان حسير

ن ملعيط302696  حسير
312بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمصطفن

313بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسالم محمد عبدهللا202510

314بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمود عبيس محسن439544

315بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراكرم علي عداي526405

316بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد ستار كاظم202947

317بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعبدالهادي محمد حسن202897

ن فاضل عبيس438052 318بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

ن300960 ن مدلول عبدالحسير 319بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

320بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمدعلي نبيل عبداالمير526704

321بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن علي طالب439609

322بكالوريوسالشوملي31616بابلذكريوسف حسن حبيب296250

323بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحمزة غراب خضير526359



ن302257 324بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسام حاتم حسير

325بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد هادي محمد296921

326بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن فالح مرزة437209

ن حايف557453 327بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركريم حسير

328بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرانور عبدالهادي جاسم206170

329بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررياض كريم عويد438141

330بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرغسان محمد كريم526697

331بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركرار حامد جير202799

ن دويل296246 332بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمسلم حسير

333بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركرار عبدالكريم صاحب302642

ن مامند صالح202507 334بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

335بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركرار حيدر عبدالكاظم295736

336بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحمزة احمد خلفة303122

337بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد علي عبيس202471

338بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي مهدي جاسم202889

339بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرزياد عبداالمير شمير300851

340بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس ناظم فضيل202871

341بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد مكصد كظير526655

342بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركرار جابر كاظم526677

ن294296 343بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرليث جاسم حسير

344بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي عبدهللا كامل210324

ن حبيب202658 345بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسالم حسير

346بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي عامر نصيف208943

347بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركرار جابر جودة202615

ن خضن محمد202581 348بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

349بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمنتظر مهدي كاظم209012

350بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد عبدالهادي جاسم208543

ن302631 351بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد علي حسير

352بكالوريوسالشوملي31616بابلذكريونس طاهر عبدالزهرة557584

353بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي عبدالحسن علي300146

354بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد رضا سواد436980

355بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسهام ثامر صاحب438730

356بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرامجد طعمه لطيف202891

ن حنص206081 357بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي حسير

358بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعالء عبدالمنعم كاظم208927

359بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرغنام حيال جير202640

360بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد خليل ابراهيم439491

361بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد يحير جابر202617

362بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحيدر جبار عبدعلي204921

363بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرنور علي عودة202874

364بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمنتظر كريم عودة206299

365بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد حالوي عوين526620

366بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس فاضل عبدالكاظم210288

367بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد مزعل كامل295608

368بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن ابراهيم حسن294940

369بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررياض نعمان محمد300235

370بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد محمد كاظم526401

 علي301938
ن 371بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي حسير

372بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرطالب حافظ محيسن202942

373بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراكرم جاسم محمد301578

374بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركرار محسن هادي294477

375بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعادل محمد كاظم300948



376بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركرار ساهي منصور295047

377بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرانمار ساهي منصور295041

يل طالب غضبان208327 378بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرجير

379بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمرتضن سعود مرسول436431

380بكالوريوسالشوملي31616بابلذكريوسف حمزة محسن202662

381بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسام فليح حسن205682

382بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراسعد سالم نوري206176

383بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد حميد حنوف437705

384بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرامير كصاد عيدان202542

385بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحميد والي حمزة295767

386بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد صالح مهدي438066

387بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسعد محمد فضل208570

ن مسلم هاشم205150 388بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

389بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمحمد حمزة فري    ج302004

ن حامد دوي    ج439604 390بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسير

391بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن غانم محسن431018

392بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرزيد احمد هاتف202803

393بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرصالح ناظم صالح202539

394بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررامي رضا سواد295814

395بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركرار جاسم عبيس438758

ن205564 396بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعالء عباس عبدالحسير

ن كاظم202601 397بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي عبدالحسير

398بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرمنتظر احسان غازي437221

399بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحسن جابر سويف205505

400بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعباس عدنان دويل205371

401بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرسيف عباس كريم202481

402بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي عامر صاحب439265

403بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي حسن كاظم301668

ن202505 404دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد كاظم حسير

405دبلومالشوملي31616بابلذكرسجاد فرحان حلواص210430

406دبلومالشوملي31616بابلذكرصادق عبدالكاظم حمزة202500

407دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي رحيم عبود300768

ي كطيف205605
408دبلومالشوملي31616بابلذكرماجد عبدالراضن

409دبلومالشوملي31616بابلذكرسجاد جابر جودة210286

410دبلومالشوملي31616بابلذكرمثين هادي كاظم301910

411دبلومالشوملي31616بابلذكراحمد عماد حمزة437728

412دبلومالشوملي31616بابلذكرسعيد جبير وناس202918

ي خضير202923
413دبلومالشوملي31616بابلذكرعالء حفظن

414دبلومالشوملي31616بابلذكررامي ثامر محمد435508

415دبلومالشوملي31616بابلذكرعالء سليم كريم439330

ن206034 416دبلومالشوملي31616بابلذكرامير حمزة حسير

417دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي فاهم عبيس210426

418دبلومالشوملي31616بابلذكرفارس محمد عبدالكاظم300289

419دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي كاظم علي206085

420دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمود حمزة عبيد301593

ن202496 421دبلومالشوملي31616بابلذكراحمد يوسف حسير

422دبلومالشوملي31616بابلذكركاظم عبدالطيف كاظم436418

423دبلومالشوملي31616بابلذكرمروان صبار حمد202489

 علي جير300864
424دبلومالشوملي31616بابلذكرمصطفن

ن طارش عبدالحمزة202888 425دبلومالشوملي31616بابلذكرحسير

ة عبيد210410 ن 426دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد حمير

427دبلومالشوملي31616بابلذكرامير جبار عيطان205559



428دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد مجيد كاظم202616

ي297895
ن صالح راضن 429دبلومالشوملي31616بابلذكرحسير

430دبلومالشوملي31616بابلذكراحمد باسم هادي202952

431دبلومالشوملي31616بابلذكرعمار ساهي منصور526708

432دبلومالشوملي31616بابلذكرمنتظر فرحان جاسم297781

433دبلومالشوملي31616بابلذكرحيدر محمد جاسم210386

434دبلومالشوملي31616بابلذكركرار طالب جاسم301467

ن جواد كاظم439570 435دبلومالشوملي31616بابلذكرحسير

436دبلومالشوملي31616بابلذكرجاسم محمد جابر202813

437دبلومالشوملي31616بابلذكرسيف علي هادي296700

438دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي عماد نعمة210375

ن حسن كريم300737 439دبلومالشوملي31616بابلذكرحسير

 علي جير294839
ن 440دبلومالشوملي31616بابلذكرتحسير

ن صادق جاسم202665 441دبلومالشوملي31616بابلذكرحسير

442دبلومالشوملي31616بابلذكرجابر بدر نوي    ح526639

443دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد كريم عمران440402

444دبلومالشوملي31616بابلذكرمهدي خالد عدنان206213

445دبلومالشوملي31616بابلذكروعد عباس علي301204

446دبلومالشوملي31616بابلذكرحسام فاضل عبدالعباس202951

447دبلومالشوملي31616بابلذكرنبيل صادق محي557511

448دبلومالشوملي31616بابلذكركرار حميد فيحان437068

449دبلومالشوملي31616بابلذكرعبدالرحيم والي حمزة541385

450دبلومالشوملي31616بابلذكررائد حامد مهدي202671

451دبلومالشوملي31616بابلذكراحمد سالم جير205688

452دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد نذير نارص208370

453دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد حسن علوان296056

454دبلومالشوملي31616بابلذكرانور يعرب هيدي202912

ي202623
ن
455دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد حمزة كاق

456دبلومالشوملي31616بابلذكراياد عبداالمير هادي557507

457دبلومالشوملي31616بابلذكراحسان عبس علي300204

458دبلومالشوملي31616بابلذكرابراهيم طعمة حمزة435483

459دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد عدنان محمد295354

460دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد عجيل محسن295147

461دبلومالشوملي31616بابلذكراحمد جاسم محمد526670

462دبلومالشوملي31616بابلذكرعالء مطر اسماعيل438441

463دبلومالشوملي31616بابلذكرعقيل علي حنضل436823

464دبلومالشوملي31616بابلذكرحسام عبيس حسن205242

465دبلومالشوملي31616بابلذكرحسن علي كاظم202904

466دبلومالشوملي31616بابلذكروسام عائد كصير436866

ن حبيب202477 467دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد حسير

ن جير302287 468دبلومالشوملي31616بابلذكرسعد حسير

469دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد طالب عادل437530

ي حسون437696
470دبلومالشوملي31616بابلذكرحسن غين

471دبلومالشوملي31616بابلذكرعباس عامر حسن202599

472دبلومالشوملي31616بابلذكراحمد حيدر نعمة436951

473دبلومالشوملي31616بابلذكرغسان مطر كاظم202597

474دبلومالشوملي31616بابلذكرحيدر كاظم برينج210439

475دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد سالم جلود437125

ي205556 476دبلومالشوملي31616بابلذكراسامة محمود ناجر

ي202931 477دبلومالشوملي31616بابلذكروليد محمد ناجر

478دبلومالشوملي31616بابلذكرناظم عودة كاظم210394

ن كريم كاظم210400 479دبلومالشوملي31616بابلذكرحسير



480دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي اركان عبد202841

481دبلومالشوملي31616بابلذكرجاسم ابراهيم طعمة202653

482دبلومالشوملي31616بابلذكراحمد محسن عليوي208703

483دبلومالشوملي31616بابلذكرسجاد عبداالمير حسون206349

484دبلومالشوملي31616بابلذكراحمد ضياء علي208802

485دبلومالشوملي31616بابلذكرعباس فاضل عبيس301763

486دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد عدنان شمحوط296753

487دبلومالشوملي31616بابلذكرخالد عليوي بدر210237

488دبلومالشوملي31616بابلذكركاظم حمزة شبيب300687

489دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي رزاق نور526379

490دبلومالشوملي31616بابلذكرمرتضن فاضل حبيب209839

491دبلومالشوملي31616بابلذكرحسن عزيز دهش302669

492دبلومالشوملي31616بابلذكرمثين عبيس عيدان439547

493دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي محمد شالكة295034

494دبلومالشوملي31616بابلذكرمشتاق طالب كاظم210437

495دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي هادي امطير437090

496دبلومالشوملي31616بابلذكرديار هديب فاضل541412

497دبلومالشوملي31616بابلذكرعلي هادي غريب206304

498دبلومالشوملي31616بابلذكرواثق جبار علي202660

499دبلومالشوملي31616بابلذكرباسم كامل خضير210236

500إعداديةالشوملي31616بابلذكرسجاد قحطان كاظم208277

501إعداديةالشوملي31616بابلذكركاظم جواد كاظم202608

502إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي شيال رسن296220

503إعداديةالشوملي31616بابلذكرعباس صبحي عباس294727

504إعداديةالشوملي31616بابلذكرعباس محمد جاسم301356

505إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد عقيل حميد529184

506إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد رياض محسن295464

507إعداديةالشوملي31616بابلذكرزياد كاظم جير296115

508إعداديةالشوملي31616بابلذكرصباح هادي جاسم294602

ن557515 ن ماجد حسير 509إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

ن295016 510إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحسن محمد حسير

511إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي محمد انعيمة435729

ي202774
ن حسن راضن 512إعداديةالشوملي31616بابلذكربنير

513إعداديةالشوملي31616بابلذكركرار عدنان جميل295021

514إعداديةالشوملي31616بابلذكرمرتضن شيال جابر206120

515إعداديةالشوملي31616بابلذكرامير رحمان عباس295443

516إعداديةالشوملي31616بابلذكروليد رعد جاسم541389

517إعداديةالشوملي31616بابلذكرامير هيثم عبدالكريم541388

518إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي زايد منصور295185

519إعداديةالشوملي31616بابلذكرمهدي فراس سالم439465

520إعداديةالشوملي31616بابلذكركريم ماجد خلفة526619

521إعداديةالشوملي31616بابلذكرحازم محمد هادي302059

522إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد كامل جبير557483

523إعداديةالشوملي31616بابلذكرعظيم سلمان تعلول302103

524إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد عزيز سالم205659

525إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد كاظم سلمان439536

526إعداديةالشوملي31616بابلذكرطالب يوسف حايف526688

527إعداديةالشوملي31616بابلذكرعباس حيدر سالم438560

528إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد واثق رمح301616

ن حنص300829 529إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد حسير

530إعداديةالشوملي31616بابلذكرامير محمد هادي440687

531إعداديةالشوملي31616بابلذكررساج الدين موس راهي541417



ي210419
532إعداديةالشوملي31616بابلذكرعمران مجيد حسانن

533إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد ستار جابر301612

534إعداديةالشوملي31616بابلذكرسجاد سمير حامد296349

ن529296 535إعداديةالشوملي31616بابلذكرعباس مدلول عبدالحسير

ن محمد سلمان301960 536إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

537إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي محمد صاحب202936

ن437542 538إعداديةالشوملي31616بابلذكرجعفر صادق ياسير

539إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسام شعالن تعلول297902

540إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد سعدون محمد302304

 علي مهدي529181
ن 541إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

ن297265 ن طالب حسير 542إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

543إعداديةالشوملي31616بابلذكرمجتير عمران عبدهللا430949

ن طالب مالك439546 544إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

545إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد سالم علي202647

546إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبدهللا جبار هادي529196

ن محمد جاسم205603 547إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

548إعداديةالشوملي31616بابلذكركاظم محمد كاظم296490

549إعداديةالشوملي31616بابلذكرمنتظر احمد عبدالزهرة302637

550إعداديةالشوملي31616بابلذكرعالء فرحان فالح295596

ن حمزة جواد297388 551إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

ي202502
552إعداديةالشوملي31616بابلذكراركان جبار بانن

553إعداديةالشوملي31616بابلذكرباقر سلمان محسن301563

554إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحسن علي عبيد437368

555إعداديةالشوملي31616بابلذكرهادي صالح هادي202925

556إعداديةالشوملي31616بابلذكرمرتضن جليدان كاظم436229

557إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسن كريم رباط202808

558إعداديةالشوملي31616بابلذكرسجيل موس راهي526386

ن رحمان كاظم526695 559إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

560إعداديةالشوملي31616بابلذكرعيىس خالد طالب302571

561إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد عماد اباذر210223

562إعداديةالشوملي31616بابلذكربشار عصام كاظم294370

563إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي ماجد حميد202875

ن سلمان206187 564إعداديةالشوملي31616بابلذكرعالء امير

565إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسن هادي صاحب437176

566إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسن عباس خلف300593

567إعداديةالشوملي31616بابلذكرسيف سعد سلمان545790

568إعداديةالشوملي31616بابلذكرناجح حسن عناد294813

569إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد عبداالمير حسن202638

ن اسماعيل437407 570إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد حسير

ن محي سهر438352 571إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

572إعداديةالشوملي31616بابلذكرسجاد جبار كاظم202933

573إعداديةالشوملي31616بابلذكربشار مزعل كامل295625

574إعداديةالشوملي31616بابلذكرمصطفن محي نوري526402

ن عودة لهواك541416 575إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

ن435504  حمزة حسير
576إعداديةالشوملي31616بابلذكرمصطفن

577إعداديةالشوملي31616بابلذكررزاق عبيس حبيب205258

578إعداديةالشوملي31616بابلذكرباقر اسكندر جير202900

579إعداديةالشوملي31616بابلذكرسالم هاشم منديل295138

580إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي فيصل راهي430983

581إعداديةالشوملي31616بابلذكرجعفر محمد عبدالكاظم205022

ن غاوي436156 582إعداديةالشوملي31616بابلذكرغيث امير

583إعداديةالشوملي31616بابلذكرعقيل علي خلف437224



584إعداديةالشوملي31616بابلذكرمصطفن عزيز ارياح202475

585إعداديةالشوملي31616بابلذكرتوفيق راسم سامي202596

586إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسن مرزة نعاس436851

ن محمد عبيس206316 587إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبدالحسير

ي رحمن حسن297888
588إعداديةالشوملي31616بابلذكرتف 

589إعداديةالشوملي31616بابلذكرسجاد اطعيمة يارس202540

590إعداديةالشوملي31616بابلذكرمشتاق طالب ديلي301328

591إعداديةالشوملي31616بابلذكركرار حسن عليوي294343

592إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد غانم نعمة440192

593إعداديةالشوملي31616بابلذكرجعفر حازم حاكم205212

 علي300796
ن 594إعداديةالشوملي31616بابلذكرامير حسير

595إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد غانم نون202656

ن ماجد خلفة295782 596إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

597إعداديةالشوملي31616بابلذكرفالح هادي جاسم208256

598إعداديةالشوملي31616بابلذكرعباس علي عبيد440158

599إعداديةالشوملي31616بابلذكرزيد عباس ربيح439565

600إعداديةالشوملي31616بابلذكرعباس عزيز هادي205139

601إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي عبدالكريم هادي296373

ة شعالن205571 ن 602إعداديةالشوملي31616بابلذكرفيصل حمير

603إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبدهللا رائد طالب202877

604إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي رسول جاسم295116

 علي294240
ن 605إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي حسير

606إعداديةالشوملي31616بابلذكرصفاء عاصم حميد297167

607إعداديةالشوملي31616بابلذكرجعفر عصام اسماعيل437229

608إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد محمد علي296182

609إعداديةالشوملي31616بابلذكرحمزة سلمان عايط294995

610إعداديةالشوملي31616بابلذكرنافع جبار علي301819

611إعداديةالشوملي31616بابلذكرقاسم هادي محمد437994

612إعداديةالشوملي31616بابلذكرسيف علي كاظم294365

613إعداديةالشوملي31616بابلذكركاظم محسن جياد526403

ي297176
614إعداديةالشوملي31616بابلذكرابراهيم عبدالسادة بانن

615إعداديةالشوملي31616بابلذكرابراهيم عباس فاضل438760

616إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبدهللا واثق رضا294306

617إعداديةالشوملي31616بابلذكرمثين باسم زامل437141

618إعداديةالشوملي31616بابلذكرعباس يعرب هيدي206094

619إعداديةالشوملي31616بابلذكرحيدر كريم ناهي202915

620إعداديةالشوملي31616بابلذكرحبيب زايد شعالن301213

621إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسن ناظم صاحب294654

622إعداديةالشوملي31616بابلذكرمعتصم عبدالحمن عبيد301468

623إعداديةالشوملي31616بابلذكرعباس محمد كاظم440235

624إعداديةالشوملي31616بابلذكرصادق فاضل جفات301503

625إعداديةالشوملي31616بابلذكركرار عبدالعالي مهدي296995

 علي جاسم437721
ن 626إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

627إعداديةالشوملي31616بابلذكركاظم مزهر عبدالزهرة297645

ن202732 ن سمير عبدالحسير 628إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

ن529987 629إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبدالسالم سعدون حسير

ن295388  علي حسير
630إعداديةالشوملي31616بابلذكرمنتضن

631إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسن حيدر سالم438555

632إعداديةالشوملي31616بابلذكربارق عباس كاظم294258

633إعداديةالشوملي31616بابلذكرسيف سعد عبدهللا437215

634إعداديةالشوملي31616بابلذكرعمار نارص علوان206135

635إعداديةالشوملي31616بابلذكرحيدر احمد شمحوط296389



636إعداديةالشوملي31616بابلذكرحيدر علي خضن437358

ة شعالن440336 ن 637إعداديةالشوملي31616بابلذكرسعد حمير

638إعداديةالشوملي31616بابلذكريوسف متعب مراد437851

639إعداديةالشوملي31616بابلذكرسمير رياض هادي202843

ن كامل صاحب296427 640إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

ن عبيد300253 641إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي حسير

642إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي كريم رباط210431

643إعداديةالشوملي31616بابلذكرعباس غالب عشعوش202901

644إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي هادي طعمة437432

645إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسام حليم محسن439524

646إعداديةالشوملي31616بابلذكرسجاد ناظم فاضل205673

647إعداديةالشوملي31616بابلذكرغيث صالح مهدي205608

648إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي كاظم كريم295373

ن205686 ن محمد حسير 649إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

650إعداديةالشوملي31616بابلذكرمنتظر فرحان رسن297531

651إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد صباح كاظم297045

652إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد غانم عيىس439250

653إعداديةالشوملي31616بابلذكرعباس فرحان رسن202941

654إعداديةالشوملي31616بابلذكرمنتظر بدر عبيس439366

655إعداديةالشوملي31616بابلذكرمرتضن محسن حسن301617

656إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد عدنان راهي431013

657إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد مرزة نعمان296709

658إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبدالرحمن احمد نور205684

ن عباس نهاية208513 659إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

660إعداديةالشوملي31616بابلذكرقاسم احمد مجيد210421

661إعداديةالشوملي31616بابلذكرقاسم سالم كطيف302191

ن295171 662إعداديةالشوملي31616بابلذكرصادق مكي حسير

ن جابر296236 663إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي تحسير

664إعداديةالشوملي31616بابلذكرحمزة قحطان صاحب294442

665إعداديةالشوملي31616بابلذكرمهند محمد عبدالهادي541386

666إعداديةالشوملي31616بابلذكرحيدر محسن عبيد296817

667إعداديةالشوملي31616بابلذكرايمن عبدالرضا شعيب439964

668إعداديةالشوملي31616بابلذكررساج محمد شمير300554

669إعداديةالشوملي31616بابلذكرداود سلمان عيىس300874

ن عامر سلمان526700 670إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

671إعداديةالشوملي31616بابلذكرحيدر كاظم خضن436761

672إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد كامل صاحب295927

673إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد عامر عيىس208719

674إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد رضا معجال205506

ي300970 675إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد قاسم ناجر

676إعداديةالشوملي31616بابلذكرقاسم حمد كاظم529245

ن526698 677إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي مكي حسير

678إعداديةالشوملي31616بابلذكررامي عادل نعمة438784

679إعداديةالشوملي31616بابلذكرعباس جابر كاظم529309

680إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد مالك كاظم210376

681إعداديةالشوملي31616بابلذكركرار حميد حنوف435841

682إعداديةالشوملي31616بابلذكرعباس سلمان لفته526388

683إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد حمزة عبس297559

684إعداديةالشوملي31616بابلذكرهادي عبدالكريم هادي295771

685إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي عبداالمير دهام297092

686إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي حسن دوهان439221

687إعداديةالشوملي31616بابلذكرقيس عماد عبداالمير206557



688إعداديةالشوملي31616بابلذكرسجاد احمد حبل205663

689إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد يوسف حنص202519

690إعداديةالشوملي31616بابلذكرسجاد عبيد حسون439494

691إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسام سالم عسكر301405

692إعداديةالشوملي31616بابلذكرضياء ابراهيم حسن438079

693إعداديةالشوملي31616بابلذكرامير محمد عباس205174

694إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي ناظم حسن205344

695إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد ناظم حاتم202815

696إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد جاسم زيدان302624

 علي كاظم210261
ن 697إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

698إعداديةالشوملي31616بابلذكرفاضل كريم عيدان529186

ن294221 699إعداديةالشوملي31616بابلذكرحميد علي حسير

700إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبدهللا حسن عالوي294269

701إعداديةالشوملي31616بابلذكرزيد صالح كريم437095

702إعداديةالشوملي31616بابلذكرمنتظر مجيد عسكر202890

703إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد سالم حامد202920

704إعداديةالشوملي31616بابلذكرحيدر حسن كاظم302215

705إعداديةالشوملي31616بابلذكرسجاد ناظم عبيس301485

ي202482 706إعداديةالشوملي31616بابلذكرموس جواد راجر

707إعداديةالشوملي31616بابلذكرعباس فالح كاظم202881

708إعداديةالشوملي31616بابلذكركرار توفيق هادي437194

ن301465 709إعداديةالشوملي31616بابلذكرجعفر مكي حسير

ن300853 710إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد نور حسير

711إعداديةالشوملي31616بابلذكرعالء ناجح دعاج202485

712إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي طالل عبدالسادة438718

713إعداديةالشوملي31616بابلذكرعباس جابر حسن296032

714إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي باسم دليل208584

715إعداديةالشوملي31616بابلذكرعهد فاضل حامد297724

716إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي خضن محمد297231

717إعداديةالشوملي31616بابلذكرعالء صالح سمسم294349

ن هادي295286 718إعداديةالشوملي31616بابلذكرضياء حسير

ن جاسم437963 719إعداديةالشوملي31616بابلذكرعادل حسير

720إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد كاظم جاسم438538

721إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبدهللا حليم هادي300817

ة300071 ن 722إعداديةالشوملي31616بابلذكرريام سمير حمير

723إعداديةالشوملي31616بابلذكركرار جبار جاسم202570

724إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمدصادق خليف دلي438692

ن435478 725إعداديةالشوملي31616بابلذكرجعفر حاكم ياسير

726إعداديةالشوملي31616بابلذكركاظم طالل علي301977

727إعداديةالشوملي31616بابلذكرمصطفن عباس حاتم295474

728إعداديةالشوملي31616بابلذكرميثم عباس كاظم436675

729إعداديةالشوملي31616بابلذكرسجاد احمد سلمان301289

730إعداديةالشوملي31616بابلذكركرار وليد حميد210416

731إعداديةالشوملي31616بابلذكرصادق ميثم سلمان437072

732إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد كريم فارس437144

733إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي ناظم صاحب301499

734إعداديةالشوملي31616بابلذكرسجاد رحيم خشف302324

735إعداديةالشوملي31616بابلذكرسجاد تركي عودة208608

736إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد سامي نوري438467

737إعداديةالشوملي31616بابلذكرجعفر حيدر دايخ529191

738إعداديةالشوملي31616بابلذكرمرتضن جواد محسن295878

739إعداديةالشوملي31616بابلذكرمصطفن رحيم عبود294986



740إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد علي يوسف440272

ي297438 741إعداديةالشوملي31616بابلذكرسجاد خالد ناجر

742إعداديةالشوملي31616بابلذكركرار عالوي حامد437240

743إعداديةالشوملي31616بابلذكرقاسم عبداالمير شمير439276

744إعداديةالشوملي31616بابلذكرناظم داود عسكر205613

745إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبدهللا رزاق شلمان439516

ن عالء حمزة302238 746إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسنير

ن عبيد300266 747إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبدهللا حسير

748إعداديةالشوملي31616بابلذكرابراهيم حسن طالب296545

749إعداديةالشوملي31616بابلذكرمثين سالم عبد438112

750إعداديةالشوملي31616بابلذكرفراس عبدالحسن محسن256463

751إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسن حمزة غضبان526690

752إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد كاظم عذافة529178

753إعداديةالشوملي31616بابلذكركرار حسن كريم202765

ن عيدان529984 754إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد حسير

755إعداديةالشوملي31616بابلذكرسجاد جاسم سواد438326

 علي541421
ن 756إعداديةالشوملي31616بابلذكرحيدر حسير

ن438549 757إعداديةالشوملي31616بابلذكركاظم عبيد حسير

758إعداديةالشوملي31616بابلذكرسجاد ناظم صاحب294637

759إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمدعلي عبدالكاظم دينار206392

760إعداديةالشوملي31616بابلذكرمنتظر محمد بدر202800

761إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي واثق رضا294394

762إعداديةالشوملي31616بابلذكركرار صالح طعمة437198

763إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبدالمحسن سلمان محسن301548

764إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي حاتم عبدالكاظم296886

765إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسن مهدي مرسول440325

766إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد سلمان امطير205495

767إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد رافع عباس541578

768إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحسن هادي عبيد437293

769إعداديةالشوملي31616بابلذكرعباس حسن بدر437648

ن437187 770إعداديةالشوملي31616بابلذكركرار جواد حسير

771إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبدهللا جاسم حسن438163

772إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبود موس عبود440115

773إعداديةالشوملي31616بابلذكررسمد علي طالب202641

774إعداديةالشوملي31616بابلذكرقيض محمد عالي300152

775إعداديةالشوملي31616بابلذكرحاتم سهيل حاتم296150

ن عامر محسن201363 776إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

 سامي541574
ن 777إعداديةالشوملي31616بابلذكرليث حسير

ي295069 778إعداديةالشوملي31616بابلذكرمثين كريم ناجر

779إعداديةالشوملي31616بابلذكرباقر محمد عبدالكاظم302030

780إعداديةالشوملي31616بابلذكرطارق حسن عجيل526358

781إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي واعي دايخ440656

782إعداديةالشوملي31616بابلذكرسجاد حميد جاسم294566

ن حنص297084 ن حسير 783إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسنير

ن عبدالكاظم صالح202896 784إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

ي300860
785إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسن لطيف راضن

786إعداديةالشوملي31616بابلذكرعباس كريم كاظم301241

787إعداديةالشوملي31616بابلذكرباقر قحطان كاظم208280

ن كاظم208861 788إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد حسير

789إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبدهللا حسن صباح437453

790إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي عزيز علي300559

ن210440 791إعداديةالشوملي31616بابلذكرامير سامي عبدالحسير



ن منعم عبيد529200 792إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

 علي حلواص301134
ن 793إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

ن296074 794إعداديةالشوملي31616بابلذكرمرتضن رزاق حسير

795إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي هروطا فضيل209773

ي438529 796إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد رحيم ناجر

797إعداديةالشوملي31616بابلذكرحيدر محمد عباس205178

798إعداديةالشوملي31616بابلذكرمثين غانم محمد210424

799إعداديةالشوملي31616بابلذكرامير احمد خلفة302550

800إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسن عبدالرضا كاظم526699

801إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي سمير عبود438631

ي202620
 علي راضن

ن 802إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

803إعداديةالشوملي31616بابلذكرقاسم سعد عبدعلي297560

ن زامل عبد301336 804إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

805إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد سالم مدلول302479

806إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبدهللا عمران عبدهللا526398

807إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد محسن نور202938

808إعداديةالشوملي31616بابلذكراثير عباس جاسم437511

809إعداديةالشوملي31616بابلذكرمصطفن غالب شاكر297143

810إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد رحيم كاظم202917

811إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد محمد حسن202781

812إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي صباح كاظم296023

813إعداديةالشوملي31616بابلذكرعباس عائد كصير526691

ن نور541413 814إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد حسير

815إعداديةالشوملي31616بابلذكرمرتضن نعيم محيسن302711

816إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي شالل عبدالكاظم202758

817إعداديةالشوملي31616بابلذكرجاسم محمد هادي529215

818إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد شهاب عذاب294414

819إعداديةالشوملي31616بابلذكراكرم عمران سالم529971

ن439512 820إعداديةالشوملي31616بابلذكرزاهر حاكم ياسير

821إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي جابر محمد296806

822إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمدعلي رحيم مال هللا526684

ن دينار202514 823إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي الرضا حسير

824إعداديةالشوملي31616بابلذكرحمزة فيصل فرهود541408

825إعداديةالشوملي31616بابلذكرسيف مالك هادي206269

826إعداديةالشوملي31616بابلذكرحيدر لزام حنوف430986

827إعداديةالشوملي31616بابلذكرمصطفن عباس حبيب202536

ن435519 828إعداديةالشوملي31616بابلذكرصالح محمد حسير

ن294527 829إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحسن حمزة حسير

830إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد فتاح حمزة208707

831إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي عبدالكريم كاظم438024

832إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبدهللا علي حسن294897

833إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي مالك عيدان295947

ن294714 834إعداديةالشوملي31616بابلذكرحبيب محمد حسير

835إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد حيدر شذر438273

ن ضياء عزيز541390 836إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

837إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي كاظم عبدعون301264

838إعداديةالشوملي31616بابلذكرعماد عبيد طارش436647

ن جير حنتوش526607 839إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

ي سامي202686  حرنر
ن 840إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

841إعداديةالشوملي31616بابلذكرلطيف محسن طالب438648

842إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسن فليح حسن210328

843إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد عبيد حسون295891



844إعداديةالشوملي31616بابلذكروليد عباس عيدان294650

845إعداديةالشوملي31616بابلذكرعمران راهي عبيس202602

ن صالح محسن302742 846إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

847إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد جاسم عبيس301970

848إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي عايد مهدي438161

ن عباس كاظم294749 849إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

850إعداديةالشوملي31616بابلذكرزينعابدين احمد عبدالكاظم438333

851إعداديةالشوملي31616بابلذكرسلطان جابر كاظم440129

852إعداديةالشوملي31616بابلذكرغدير كاظم عبدالرضا541575

853إعداديةالشوملي31616بابلذكربشار كاظم صالح295561

854إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد علي عبيد437397

855إعداديةالشوملي31616بابلذكرامير فاضل علي300175

856إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي عبد داود296281

857إعداديةالشوملي31616بابلذكرتكليف احمد مطرسر438409

858إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسن عبدالحمزة حسن210322

ن اسماعيل202649 859إعداديةالشوملي31616بابلذكرامير حسير

860إعداديةالشوملي31616بابلذكريوسف طالل عبدالسادة202534

ن حسن202726  حسير
861إعداديةالشوملي31616بابلذكرمصطفن

862إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد كاظم مالك297083

863إعداديةالشوملي31616بابلذكرسجاد عالوي حامد437056

864إعداديةالشوملي31616بابلذكرنزار عاشق محسن296465

865إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي صبحي عباس208265

866إعداديةالشوملي31616بابلذكرجعفر صبار دايخ202911

867إعداديةالشوملي31616بابلذكرفراس منعم عبيد529207

868إعداديةالشوملي31616بابلذكرسيف اركان كريم302846

869إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد اياد طالب208365

870إعداديةالشوملي31616بابلذكرحميد جميل عبد296358

871إعداديةالشوملي31616بابلذكرغيث عدنان راهي526668

ن ابراهيم سلمان294716 872إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

ن حامد436262 873إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي عبدالحسير

874إعداديةالشوملي31616بابلذكركرار حيدر عبيس438090

875إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد سعيد ناهي297862

876إعداديةالشوملي31616بابلذكرسجاد عدنان شمحوط440790

ي عبود210350
877إعداديةالشوملي31616بابلذكرنصير حفظن

878إعداديةالشوملي31616بابلذكراحمد فتاح حمزة206092

879إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد حسن هادي440519

880إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسن عمار نوري438493

 علي شاكر208507
ن 881إعداديةالشوملي31616بابلذكرمعي 

882إعداديةالشوملي31616بابلذكرزين العابدين جبار حسن202913

883إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي احمد سلمان301280

ن شدهان206435 884إعداديةالشوملي31616بابلذكرحيدر حسير

885إعداديةالشوملي31616بابلذكرحبيب اديب صير294387

886إعداديةالشوملي31616بابلذكرحيدر عزيز غائب300705

ن لفته عليوي430980 887إعداديةالشوملي31616بابلذكرحسير

888إعداديةالشوملي31616بابلذكرحامد طالب عبيس301749

889إعداديةالشوملي31616بابلذكركرار ناظم جاسم202787

890بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرجابر عويز هادي557500

891بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرقيض هاشم محمد202906

892بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحاتم كريم عبد202886

893بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعظيم مضنون جدوع439390

ن عبيد526595 894بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعلي حسير

895بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرجابر مشهول جاسم439633



896بكالوريوسالشوملي31616بابلذكراحمد كريم علوان206538

ن439238 ي حسير
897بكالوريوسالشوملي31616بابلذكررائد كباسر

898بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرعالء حمزة نعمان205995

ن301608 899بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرضياء موس حسير

ن438236 900بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرجليل جواد عبدالحسير

901بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحمزة اعليوي وناس210414

ن جاسم210239 902بكالوريوسالشوملي31616بابلذكركاظم حسير

903بكالوريوسالشوملي31616بابلذكرحمزة كاظم محمد205582

904دبلومالشوملي31616بابلذكرمرزة جواد محمد202921

905دبلومالشوملي31616بابلذكرحيدر فتوخ مشعان210415

906دبلومالشوملي31616بابلذكرعدنان جليل حلواص301448

ي205562
907دبلومالشوملي31616بابلذكرعادل عبداالمير راضن

908دبلومالشوملي31616بابلذكرماجد عناد كاظم204955

909دبلومالشوملي31616بابلذكروليد حامد عبدعون206117

ن عبود208714 910دبلومالشوملي31616بابلذكررياض حسير

911دبلومالشوملي31616بابلذكرصالح محمد محيسن202950

912دبلومالشوملي31616بابلذكرمحمد حمزة ناهي206374

913دبلومالشوملي31616بابلذكراحمد كاظم محمد300525

914دبلومالشوملي31616بابلذكراحمد حمزة عطية206273

ن205329 915إعداديةالشوملي31616بابلذكرعادل غازي عبدالحسير

916إعداديةالشوملي31616بابلذكرفارس حبيب حلواص301481

917إعداديةالشوملي31616بابلذكرجاسم محمد محيسن202916

918إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي كامل صكبان208665

919إعداديةالشوملي31616بابلذكرعامر علي ازغير295444

920إعداديةالشوملي31616بابلذكرماهر عزيز هاشم205675

921إعداديةالشوملي31616بابلذكرصالح مهدي عبدعلي205611

922إعداديةالشوملي31616بابلذكرسالم جاسم كاظم301223

923إعداديةالشوملي31616بابلذكرهشام جبير ذيبان205600

924إعداديةالشوملي31616بابلذكرمحمد سليم كاظم302621

ن موس206027 925إعداديةالشوملي31616بابلذكرحامد حسير

926إعداديةالشوملي31616بابلذكرحمزة جواد محمد296582

ن206183 927إعداديةالشوملي31616بابلذكرحامد فرحان حسير

928إعداديةالشوملي31616بابلذكرصالح طعمة كاظم202949

929إعداديةالشوملي31616بابلذكرجاسم محمد حسون202806

930إعداديةالشوملي31616بابلذكررائد سليم خضير302606

931إعداديةالشوملي31616بابلذكرحكيم نور كاظم210284

932إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبود عذاب جميل294430

ن طه205082 933إعداديةالشوملي31616بابلذكرعالء عبدالحسير

934إعداديةالشوملي31616بابلذكرعلي ذياب صكب526613

ن296210 935إعداديةالشوملي31616بابلذكرعبدهللا عالوي حسير

936إعداديةالشوملي31616بابلذكرشيحان جاسم عبدهللا210356

937إعداديةالشوملي31616بابلذكرهادي كاظم مزهر438685

938إعداديةالشوملي31616بابلذكرسوادي كاظم مزهر210308

939إعداديةالشوملي31616بابلذكرميثم حامد حسن302705

940إعداديةالشوملي31616بابلذكرصباح حميد خلفة206088

941إعداديةالشوملي31616بابلذكرحاتم حمزة كاظم557586

ي208534 1ماجستيرالشوملي31616بابلأنيىانصاف جبار ناجر

2ماجستيرالشوملي31616بابلأنيىميساء عبدهللا شويش435719

3بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىخالدة جير محمد295321

4بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنرسين جميل عبدعلي205224

5بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىسهيلة شذر شهيد202959

6بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىغنيه مطرسر حسن301801



7بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىرحاب دواس جابر302657

8بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىسىه جواد مهدي206527

9بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىرسل فاهم شاكر438634

10بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىزينب فيصل هادي209809

11بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىشوق ظاهر محيسن437742

12بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىارجوان موس عسكر296004

13بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىرواء مالك جاسم302072

14بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىرجاء هادي جير302862

15بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىايناس فالح حسن529269

ن كاظم206145 16بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىهدى حسير

17بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىرشا ناظم جير439579

18بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىهديل راسم نعمة437783

19بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىجنان غازي عبدعون436850

20بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىهدى هادي حمزة541423

21بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىايناس علي كاظم205725

22بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىسارة خضير محمد202584

23بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنجالء كاظم عبد295532

ن سعيد541410 24بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىهدير حسير

25بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىاخالص كاظم جاسم436871

ن301244 26بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنهاد مالك هنير

27بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىرشا جبار سعيد541391

28بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىسهام عباس كطوف437997

ن طالب301784 ن حسير 29بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىحنير

30بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىزهور طالب ضاجر301515

31بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىهناء جهاد رهمة208913

32بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىسحر علي جاسم301138

33دبلومالشوملي31616بابلأنيىثورة جاسم محمد208949

34دبلومالشوملي31616بابلأنيىهدى محسن محمد208643

35دبلومالشوملي31616بابلأنيىنضال منير عبيد210373

36دبلومالشوملي31616بابلأنيىسعاد حامد محسن436947

ي541383
37دبلومالشوملي31616بابلأنيىختام سلمان راضن

ي301320
38دبلومالشوملي31616بابلأنيىغنية سلمان راضن

ي437496
39دبلومالشوملي31616بابلأنيىساهرة عبد راضن

ي437154
40دبلومالشوملي31616بابلأنيىفوزة سلمان راضن

41دبلومالشوملي31616بابلأنيىسحر جواد كاظم205036

غفران علي يوسف206366
42دبلومالشوملي31616بابلأنيى

ين كاظم مجيد295751 43دبلومالشوملي31616بابلأنيىشير

44دبلومالشوملي31616بابلأنيىحميدة صير جوبان202872

45دبلومالشوملي31616بابلأنيىرساب سوادي كاظم437083

ن حنص206289 46دبلومالشوملي31616بابلأنيىعال حسير

اس حمزة جير437329 47دبلومالشوملي31616بابلأنيىنير

48دبلومالشوملي31616بابلأنيىمسار ماجد جير439361

49دبلومالشوملي31616بابلأنيىزينب هادي شمير202924

50دبلومالشوملي31616بابلأنيىرسل حسن بدر205555

51دبلومالشوملي31616بابلأنيىكوثر عودة عيدان437478

52دبلومالشوملي31616بابلأنيىحنان مطرسر حسن204903

53دبلومالشوملي31616بابلأنيىرواء حامد جاسم208598

54دبلومالشوملي31616بابلأنيىزينب جبار وحيد296946

55دبلومالشوملي31616بابلأنيىرساب ظاهر غزاء202927

مالك علي ستار205199
56دبلومالشوملي31616بابلأنيى

ن عبيس529258 57دبلومالشوملي31616بابلأنيىايات حسير

ي عبود210354
58دبلومالشوملي31616بابلأنيىحوراء حفظن



59إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزينب علي رسبوت431001

وق سليم دوهان298195 60إعداديةالشوملي31616بابلأنيىرسر

61إعداديةالشوملي31616بابلأنيىسعدية مطرسر حسن210402

ة خضير جبار202940 62إعداديةالشوملي31616بابلأنيىسمير

 علي202487
ن 63إعداديةالشوملي31616بابلأنيىلمياء حسير

64إعداديةالشوملي31616بابلأنيىميعاد حامد محسن438619

ي436813
65إعداديةالشوملي31616بابلأنيىهناء سلمان راضن

66إعداديةالشوملي31616بابلأنيىوجدان كامل عادي440300

67إعداديةالشوملي31616بابلأنيىنورس محمد زايد205668

68إعداديةالشوملي31616بابلأنيىوصال دوهان كاظم435495

ن احمد فاضل301554 69إعداديةالشوملي31616بابلأنيىحنير

70إعداديةالشوملي31616بابلأنيىرملة مرهون هاتف202910

اسماء علي يوسف439455
71إعداديةالشوملي31616بابلأنيى

وق علي كاظم205722
72إعداديةالشوملي31616بابلأنيىرسر

1دكتوراهالشوملي31616بابلأنيىشيماء حديد دانة302679

2ماجستيرالشوملي31616بابلأنيىختام حاتم حمود205573

3ماجستيرالشوملي31616بابلأنيىوديان عناد رحيم436968

4ماجستيرالشوملي31616بابلأنيىرسل رحيم لفلوف205208

5بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىمنال عبدالكريم هادي202929

6بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىانوار مضي جير301630

7بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىفاطمة بدر شهيد202682

8بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىايمان حسن جالب301269

9بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنبا نجم عبد205342

10بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىحنان سليم مزهر297534

11بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىعلياء عبيد حسون438773

12بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىزهراء جبار وحيد296086

ن شكر مطرسر300165 13بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنرمير

14بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنبا زاهد اعالن295400

شهد علي ستار302484
15بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيى

16بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىليل محي نوري526357

17بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىايمان صالح هادي300899

ي206143
حوراء عبدالعالي راضن

18بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيى

19بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىهدى حمزة جوهر439420

20بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىرغد عبدالكريم هادي202930

21بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىسحر طالب زاهي208525

22بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىلمياء حديد دانة302671

23بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىبشائر نعمان شطب436909

24بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىسارة كاظم صباح436930

25بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىدعاء رحيم جير439634

26بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىلينا ابراهيم موس256498

27بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىمروة كاظم كزار302446

28بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىابتهال مالك كاظم300724

29بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىسعاد حمزة فري    ج435600

ن206427 30بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىحوراء رضا حسير

ي296072
31بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىامنة حمزة راضن

32بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىليل خالد محمد206505

33بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىافراح رسول جاسم208564

34بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىارساء عبدالحسن عبدعلي202919

35بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنورس شنيار رسبوت202955

36بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىمها محمد جابر202811

37بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىزمن سلمان عبس300882

ن296566 ي علي حسير
38بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىتهانن



39بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىزينب جفات تركي202573

40بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىبيداء عبدهللا كامل301648

41بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىميثاء عدنان جواد205388

42بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىدعاء حاتم محسن437769

43بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىغفران محمد بدر297710

44بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىاالء محمد سلمان205680

45بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىسارة جابر كاظم526681

سمر علي محمد206158
46بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيى

47بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىايناس علي جاسم456234

48بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىسحر محي حمزة206011

49بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىاسماء سالم عبد526687

50بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىهديل ماهر جير210234

51بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىهديل عزيز غائب295789

ن202652 52بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىزينب طالب عبدالحسير

53بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىعال حامد محمد302043

54بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىسارة حامد نعمة302466

55بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىصفا هادي جياد300261

56بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىطيف محمد عبدالكاظم202630

57بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىاحالم حمزة هادي206055

عبير تركي جابر208691
58بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيى

59بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنورالهدى هيثم مرزوك205257

60بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىانتصار عبدالزهرة درب210381

61بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنورالهدى عباس جاسم206332

ن حاتم سعدون202522 62بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىحنير

63بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىارساء علي كاظم208924

64بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىاحمد رحيم عبود438420

65بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىزبيدة رحيم كاظم210418

66بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىاالء عامر خضير300895

67بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىلطيف محمد عبدعون206423

68بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىاية عدنان محسن205245

69بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىجنان نعيم راهي206006

70بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنهلة رزاق جابر439291

71بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىصابرين رحيم عبود300746

72بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىارساء صبحي عباس206064

73بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىايناس حمزة رسحان302391

74بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىعذراء مهدي شمير202869

75بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىاقبال مايح عبيس300160

76بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنورس حسن هويدي208936

77بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىارساء عليوي هادي438008

78بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىغدير عامر جاسم301817

79بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىمشارق عادل كريم526673

80بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىفاطمة عدنان راهي431010

81بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىزهراء عبدالحسن محسن202902

غفران علي عبدالجبار302355
82بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيى

83بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىسارة ابراهيم جاسم205218

84بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىايناس عبيس حسن301048

85بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىريام عادل نعمة295508

86بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىهبة عباس عبيد436590

87بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىايات عبود ستار202624

88بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىفاطمة محمد كاظم294245

89بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىمنال رزاق عليوي439410

90بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىهبة ظاهر عبادي301995



ي541382
91بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنرجس حسن ماسر

92بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىاسماء حديد دانة297803

93بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىزهراء حامد نعمة437384

ن222469 94بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىرواء عبداالمير حسير

زهراء علي كاظم301586
95بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيى

96بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىرغد غانم محسن431026

ن خفيف202607 97بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىرغد حسير

98بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىسناء سالم كاظم295666

99بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىهديل هادي جواد208368

نورس علي كاظم294778
100بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيى

101بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىفاطمة باسم عبدالحمزة209005

102بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىفاطمة جبار صاحب300396

103بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنورة حاتم عبد206103

104بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىايمان نور كاظم302943

105بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىزينب باسم عزيز438693

106بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنورا حمدان جاسم202882

107بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىزينب ثامر موجد439471

108بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىزينب علي نور301685

109بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىهدى سعدون حنظل294935

110بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىاية كريم كامل202579

111بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىظفر كاطع خليل202613

112بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىايات قاسم عبدالكاظم202511

ن سعيد202679 113بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىرشا حسير

114بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىغفران جمعة مطر300364

115بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىسارة سعد حمزة301632

116بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىرواء جاسم محمد301575

117بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىحميدة ثامر مهاوش300911

118بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىشهد فالح هادي206342

119بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىميساء مرزة كاظم301058

120بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىامنة صادق كاظم202958

121بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىزهراء هادي شبيب430936

هاجر فائز تركي439684
122بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيى

123بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىوسن حمزه نعمان302398

124بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىانوار عباس نهاية210314

125بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىزهراء صادق حامد302381

ن عبيس302332 126بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىايات حسير

127بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىدعاء سعدون حنظل301435

128بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنورا محمد عليوي202639

129بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىفاطمه عدنان حسن302406

130بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىغفران كاظم عبدالرضا206161

131بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىزينب كاظم جير204853

132بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىزهراء زاهد اعالن202659

133بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىزهراء طه ابراهيم301147

134بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىارساء محمد سلمان302403

135بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىامال جاسم عباس206140

ن عباس205720 136بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىتبارك حسير

137بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىعذراء جليدان كاظم210249

ن210422 138بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىخديجة محمد حسير

139بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىريام جواد كاظم301669

140بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىاالء رحيم جير302535

141بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىسىه سمير حامد202946

142بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىرسى حسن كاظم439594



143بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنبا حمزة ابراهيم202610

144بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىزهراء حاتم عبد208755

سارة جابر علي436725
145بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيى

146بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنورالهدى احمد شمحوط300507

147بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىارساء علي كامل202899

148بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىاسيل عامر خضير300918

ن437001 149بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنسيم مالك هنير

ي300345
هالة علي حظن

150بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيى

ن حامد300791 151بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنورالهدى عبدالحسير

152بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىنورس جبار سعيد297767

153بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىرساج محمد مدب301449

154بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىمريم عمران هادي439325

155بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىاالء احمد عبيد526600

156بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىفاطمة خليل ابراهيم439879

157بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىرقية رحمن حسن297876

ن202905 158بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىحوراء عباس حسير

159بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىمريم كتاب وجعان436994

ن301233 160بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىرشا عدنان حسير

161دبلومالشوملي31616بابلأنيىزينب علي طالب439602

162دبلومالشوملي31616بابلأنيىتبارك ظاهر حبيب202614

163دبلومالشوملي31616بابلأنيىفاطمة ثامر محمد206510

ي301193
164دبلومالشوملي31616بابلأنيىندى جابر غين

165دبلومالشوملي31616بابلأنيىزينب نارص احميد205166

166دبلومالشوملي31616بابلأنيىسارة صبار هندي526696

167دبلومالشوملي31616بابلأنيىزينة ابراهيم موس256519

168دبلومالشوملي31616بابلأنيىزينب عايد جير469196

169دبلومالشوملي31616بابلأنيىايالف صالح سميسم206153

170دبلومالشوملي31616بابلأنيىايات عامر محمد526624

171دبلومالشوملي31616بابلأنيىوئام جواد كاظم300823

172دبلومالشوملي31616بابلأنيىلقاء حاتم محسن437740

173دبلومالشوملي31616بابلأنيىامال سليم كريم210240

174دبلومالشوملي31616بابلأنيىارساء جاسم محمد205691

175دبلومالشوملي31616بابلأنيىمريم احمد سعيد300750

176دبلومالشوملي31616بابلأنيىفاطمة حمزة رسحان295980

177دبلومالشوملي31616بابلأنيىنادية قحطان صاحب529294

178دبلومالشوملي31616بابلأنيىفاطمة يحير جابر202618

179دبلومالشوملي31616بابلأنيىسىه كريم عبد297290

180دبلومالشوملي31616بابلأنيىرسل خالد عدنان202646

181دبلومالشوملي31616بابلأنيىزهراء نعمة جابر437012

182إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزهراء عدنان جليل202855

183إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزبيدة هادي كاظم297332

184إعداديةالشوملي31616بابلأنيىرندة احمد خليل301436

185إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزهراء كريم كامل294748

186إعداديةالشوملي31616بابلأنيىفاطمة داود سلمان437660

ن296139 اية علي حسير
187إعداديةالشوملي31616بابلأنيى

ة300993 ن 188إعداديةالشوملي31616بابلأنيىهيام سمير حمير

189إعداديةالشوملي31616بابلأنيىضح سعد سلمان438612

190إعداديةالشوملي31616بابلأنيىابتهال هادي حامد438711

191إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزينب علي طالب296772

عبير سعيد علي295459
192إعداديةالشوملي31616بابلأنيى

193إعداديةالشوملي31616بابلأنيىهدى عبدالهادي جاسم208448

194إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزهرة سالم محمد297245



195إعداديةالشوملي31616بابلأنيىاري    ج نعمة جابر437825

196إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزهراء احمد صاحب438579

197إعداديةالشوملي31616بابلأنيىهناء صادق حمزة294627

198إعداديةالشوملي31616بابلأنيىمريم قحطان ذياب210390

199إعداديةالشوملي31616بابلأنيىايات ناظم جير297211

200إعداديةالشوملي31616بابلأنيىساهرة مالك كاظم300736

ي عبود296270
201إعداديةالشوملي31616بابلأنيىمريم حفضن

202إعداديةالشوملي31616بابلأنيىحوراء حمزة هادي526617

203إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزهراء جاسم محمد205692

204إعداديةالشوملي31616بابلأنيىعذراء هادي شعالن301221

ن202530 205إعداديةالشوملي31616بابلأنيىفاطمة سالم اركير

206إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزهراء عزيز ارياح202476

هدى علي كامل202898
207إعداديةالشوملي31616بابلأنيى

ق حسن هاتف529263 208إعداديةالشوملي31616بابلأنيىاستير

209إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزينب كاظم حسن202498

210إعداديةالشوملي31616بابلأنيىابتهال مالك مهدي294335

211إعداديةالشوملي31616بابلأنيىصفا سلمان بدر205262

212إعداديةالشوملي31616بابلأنيىلم كاظم منذر438257

213إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزينب فليح مهدي430967

214إعداديةالشوملي31616بابلأنيىعذراء سلمان محسن301105

215إعداديةالشوملي31616بابلأنيىرسل ابراهيم خضير210428

216إعداديةالشوملي31616بابلأنيىسكينة موس راهي526344

217إعداديةالشوملي31616بابلأنيىهبة جابر جاسم438575

ن297130 218إعداديةالشوملي31616بابلأنيىميس رضا حسير

219إعداديةالشوملي31616بابلأنيىميساء كامل صاحب295420

220إعداديةالشوملي31616بابلأنيىسماح عباس دحام202669

غسق علي مهدي297136
221إعداديةالشوملي31616بابلأنيى

222إعداديةالشوملي31616بابلأنيىرويدة فاضل عبيس302314

ن كاظم202737 223إعداديةالشوملي31616بابلأنيىشفاء حسير

224إعداديةالشوملي31616بابلأنيىسحر عباس نهاية439511

ن302566 225إعداديةالشوملي31616بابلأنيىشيماء كاظم حسير

226إعداديةالشوملي31616بابلأنيىحنان جبار كاظم297625

زهراء علي جير206248
227إعداديةالشوملي31616بابلأنيى

228إعداديةالشوملي31616بابلأنيىاسيا ستار جير202636

229إعداديةالشوملي31616بابلأنيىعذراء ساجت جواد301587

230إعداديةالشوملي31616بابلأنيىبيادر نعمان شطب436884

 علي301501
ن 231إعداديةالشوملي31616بابلأنيىسحر حسير

232إعداديةالشوملي31616بابلأنيىنور ابراهيم نور202565

233إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزهراء هادي طالب438298

ن احمد عبدالحمزة297864 234إعداديةالشوملي31616بابلأنيىحنير

235إعداديةالشوملي31616بابلأنيىعبير عباس عبيد430974

236إعداديةالشوملي31616بابلأنيىرقية محمد كاظم294872

237إعداديةالشوملي31616بابلأنيىفاطمة حاتم محسن438589

238إعداديةالشوملي31616بابلأنيىشهالء فاهم راهي300407

239إعداديةالشوملي31616بابلأنيىحوراء كاظم خضير204784

240إعداديةالشوملي31616بابلأنيىحوراء محمد عبدالكاظم296124

241إعداديةالشوملي31616بابلأنيىسحر جواد كاظم202600

242إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزينب حاتم سعدون301094

ن205337 243إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزهراء حامد حسير

ن جدعان297831 244إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزهراء حسير

245إعداديةالشوملي31616بابلأنيىعذراء محمد وحيد295866

ن عماد طالب295038 246إعداديةالشوملي31616بابلأنيىبنير



247إعداديةالشوملي31616بابلأنيىشهد عدنان محيسن205255

248إعداديةالشوملي31616بابلأنيىنورالهدى احمد كامل205323

249إعداديةالشوملي31616بابلأنيىبراء عباس رباط301919

ن عبداالمير حمزة295482 250إعداديةالشوملي31616بابلأنيىحنير

خديجة علي محمد436196
251إعداديةالشوملي31616بابلأنيى

252إعداديةالشوملي31616بابلأنيىحوراء ماهر عبدالرضا297276

253إعداديةالشوملي31616بابلأنيىندى سعد سلمان438622

ي300485
هديل علي حظن

254إعداديةالشوملي31616بابلأنيى

255إعداديةالشوملي31616بابلأنيىانتظار صادق كاظم438565

اس صادق حامد557522 256إعداديةالشوملي31616بابلأنيىنير

ن عبيس302303 ن حسير 257إعداديةالشوملي31616بابلأنيىبنير

258إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزبيدة عايد جير437812

ي202479
259إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزهراء حسن راضن

260إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزهراء جواد كاظم301984

261إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزينب محمد خلفة439212

262إعداديةالشوملي31616بابلأنيىاسماء عبدالكريم جير295916

263إعداديةالشوملي31616بابلأنيىشهد فاضل حامد297762

264إعداديةالشوملي31616بابلأنيىنورة عاصم حميد202810

265إعداديةالشوملي31616بابلأنيىبتول رحيم جليل529242

دعاء سعيد علي208624
266إعداديةالشوملي31616بابلأنيى

267إعداديةالشوملي31616بابلأنيىسحر جبار كاظم202932

268إعداديةالشوملي31616بابلأنيىغادة عدي جير210302

269إعداديةالشوملي31616بابلأنيىرقية عباس دوهان301778

270إعداديةالشوملي31616بابلأنيىهدى عدنان جواد205500

271إعداديةالشوملي31616بابلأنيىهبة سلمان محسن301539

272إعداديةالشوملي31616بابلأنيىسىه كريم محيسن302475

273إعداديةالشوملي31616بابلأنيىعروبة حامد محسن206498

274إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزهراء عامر جواد206381

275إعداديةالشوملي31616بابلأنيىنبا جابر جاسم437416

276إعداديةالشوملي31616بابلأنيىشهالء كاظم عبد438060

277إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزينب محمد علي208853

278إعداديةالشوملي31616بابلأنيىغدير فاضل راهي439503

279إعداديةالشوملي31616بابلأنيىحوراء رحيم خشف526707

ن جاسم وحيد438661 280إعداديةالشوملي31616بابلأنيىياسمير

281إعداديةالشوملي31616بابلأنيىحوراء شاكر عبدالهادي208378

ن437581 282إعداديةالشوملي31616بابلأنيىمريم محمد حسير

283إعداديةالشوملي31616بابلأنيىبثينة عباس كامل526341

284إعداديةالشوملي31616بابلأنيىتبارك محمد جير210429

285إعداديةالشوملي31616بابلأنيىفاطمة رحيم جير439154

286إعداديةالشوملي31616بابلأنيىفاطمة هادي كاظم438444

بتول علي عبيد437383
287إعداديةالشوملي31616بابلأنيى

288إعداديةالشوملي31616بابلأنيىحوراء فاضل مزهر294697

289إعداديةالشوملي31616بابلأنيىاخالص فالح جير210296

290إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزهراء حاتم محسن438678

291إعداديةالشوملي31616بابلأنيىرجاء جاسم محمد440488

292إعداديةالشوملي31616بابلأنيىغفران حيدر رضا294462

293إعداديةالشوملي31616بابلأنيىازهار ستار جير202637

294إعداديةالشوملي31616بابلأنيىعذراء هادي شبيب202567

295إعداديةالشوملي31616بابلأنيىدعاء خضير عباس208837

هبة بزون امجلي202953
296إعداديةالشوملي31616بابلأنيى

297إعداديةالشوملي31616بابلأنيىغسق مهدي كاظم438155

ن زامل عبد205127 298إعداديةالشوملي31616بابلأنيىماليير



299إعداديةالشوملي31616بابلأنيىفاطمة عدنان محيسن205249

300إعداديةالشوملي31616بابلأنيىخديجة عماد طالب294994

301إعداديةالشوملي31616بابلأنيىرغد سعد شاكر526349

ن عامر طالب438363 302إعداديةالشوملي31616بابلأنيىبنير

ن208360 303إعداديةالشوملي31616بابلأنيىطيبة محمد حسير

304إعداديةالشوملي31616بابلأنيىنور محمد شمير529255

305إعداديةالشوملي31616بابلأنيىايات حسن حبيب206470

306إعداديةالشوملي31616بابلأنيىرحاب شاكر عبدالهادي297118

307إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزينب لزام حنوف529977

ن رحيم رسن436170 308إعداديةالشوملي31616بابلأنيىحنير

309إعداديةالشوملي31616بابلأنيىفاطمة عبدهللا جير210412

310إعداديةالشوملي31616بابلأنيىكوثر كريم رباط210227

311إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزهراء سعد عبد437335

312إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزهراء معاد دايخ205585

313إعداديةالشوملي31616بابلأنيىافراح سعد شاكر526345

314إعداديةالشوملي31616بابلأنيىزهراء خالد نايف256458

315إعداديةالشوملي31616بابلأنيىحوراء كاظم طالب437390

316إعداديةالشوملي31616بابلأنيىارساء جليدان كاظم436221

ن210425 317إعداديةالشوملي31616بابلأنيىمريم محمد حسير

318إعداديةالشوملي31616بابلأنيىوداد هادي كاظم435489

319إعداديةالشوملي31616بابلأنيىالرا نعيم محيسن436660

320إعداديةالشوملي31616بابلأنيىغيداء كاظم حسن202893

321إعداديةالشوملي31616بابلأنيىعال صير سواد438509

322بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيىساجدة علوان عبيد300193

شيماء بزون مجلي202954
323بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيى

ن202928 سعدية علي حسير
324بكالوريوسالشوملي31616بابلأنيى

325دبلومالشوملي31616بابلأنيىمنتىه خيون عويد202532

ي نارص302027 326دبلومالشوملي31616بابلأنيىاالء ناجر

327دبلومالشوملي31616بابلأنيىسليمة محيميد عبيس302664

328إعداديةالشوملي31616بابلأنيىاشواق حامد جير202848

صبا علي مهر202664
329إعداديةالشوملي31616بابلأنيى

330إعداديةالشوملي31616بابلأنيىسناء اسماعيل سند439583

331إعداديةالشوملي31616بابلأنيىنوال سالم كاظم202937

332إعداديةالشوملي31616بابلأنيىسناء محي حمزة294438

ن437501 333إعداديةالشوملي31616بابلأنيىاسيا عباس حسير

334إعداديةالشوملي31616بابلأنيىسوسن جاسم محمد300532

1دكتوراهاإلبراهيمية31617بابلذكرعلي الهادي ادم موس211424

2دكتوراهاإلبراهيمية31617بابلذكرمهند كاظم شعالن203237

3ماجستيراإلبراهيمية31617بابلذكرقاسم كاظم سلمان295037

4ماجستيراإلبراهيمية31617بابلذكرغيث ماجد فاضل211329

5ماجستيراإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد مجباس حوان296980

6ماجستيراإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد كاظم والي492620

7ماجستيراإلبراهيمية31617بابلذكرابراهيم عبدالسادة حسن211531

8ماجستيراإلبراهيمية31617بابلذكرحيدر عبداالمير رشيد294888

9بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراحمد عباس دوي    ح203274

10بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمعد عبدالرسول مغير203065

ن211618 11بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحيدر عزيز عبدالحسير

12بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرباسم فاضل وصيخ211327

ن عبيد موس203425 13بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

ن493093 14بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرصالح مهدي حسير

15بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعماد حامد عبدهللا203064

 علي295715
ن 16بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي حسير



17بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرقحطان كريم هجول359637

ة عبيس295826 ن 18بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراسعد حمير

19بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرصادق فاخر رسحان359593

ن كاظم295541 20بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحيدر عبدالحسير

ن294825 21بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعامر عزيز عبدالحسير

22بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحيدر عبدالكاظم عبدهللا202675

23بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكررائد عبدالكاظم عطية328008

24بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرقاسم غانم كاظم202717

اس صالح عبدالسادة295781 25بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرنير

ن لطيف هميم202702 26بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

ن295586 27بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرفرقد مهدي عبدالحسير

28بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحمزة عبد مظلوم211444

ن حسن202989 29بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمرزة عبدمعير

ن غريب492649 30بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراحمد ياسير

31بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرماجد حميد كاظم295183

32بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرموفق عبد جواد203090

33بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرفاضل عباس محمد359807

34بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكربسيم سامي جبار359999

35بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراسماعيل عباس عل هللا203212

ن211425 36بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد هادي حسير

37بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعبدالرزاق صبار حسن202826

38بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحمزة كريم عطية295803

39بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحكيم جير جاسم203015

40بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكررائد عيدان جمعة297010

41بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرصالح عبدالحسن محمد211616

42بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرنيسان مالك عزيز294928

43بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمصطفن محمد ظاهر203260

44بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراثير ماجد فاضل492525

 علي عبدالسادة359874
ن 45بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

46بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي مراد دوهان347441

47بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي طاهر حسن493098

ي مطر297039
ن
48بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرناظم صاق

49بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي عامر علي492665

50بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرسمير عبيس علي294728

51بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرقاسم عبداالمير عطية211502

52بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحسام مهدي ناهي359774

ن296036 53بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراحمد علي حسير

54بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراكرم سامي طهيلي294774

55بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحيدر عليوي لحيس211587

ن محمد294874  حسير
56بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمصطفن

57بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمهند كريم حسن295763

58بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكروائل عبدالكاظم عطية296951

59بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرسجاد جاسم كاطع211493

ن عبدالستار ناهي555713 60بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

61بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد ماجد علوان211333

ن مراد دوهان202670 62بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

63بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرقاسم اركان حمزة469119

64بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعدي فري    ح جاسم469153

65بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد حمزة جباد360531

66بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرقاسم عباس علي297137

67بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرامجد ادم موس492762

ي493100
68بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرزيد جابر راضن



ن عناد كاظم202724 69بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

70بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكركاظم اسماعيل شاكر315090

71بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرثائر رحمن علي295702

72بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرابرار ثابت حسن211554

73بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي جاسم محمد492617

74بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرماهر كريم عبيد492510

75بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي حسن تركي203276

76بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرفراس عبادي عبدالجبار544292

77بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرنائل محمود جاسم492578

ن محمد294805 78بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمرتضن حسير

ن203049 79بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرهيثم خضير حسير

80بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراحمد جاسم حنون359492

81بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي محمد كريم258424

82بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي محمد عباس210963

ن295838 83بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي هادي ياسير

 علي295260
ن 84بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكروليد حسير

ن عبدالسادة202975 85بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي حسير

86بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعالء محمد ظاهر203258

87بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرامير حسن عبد203264

88دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرستار جابر شنان295994

ن كاظم202998 89دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرعلي عبدالحسير

90دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرمعن كريم نجم327219

91دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرقضي رحيم حسن360451

92دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرهادي كاظم جير211468

ن493078 ن نارص حسير 93دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرحسنير

94دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكراسيل حامد رباط211413

ن حمزة211517 95دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرحيدر حسير

96دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرسيف علي عباس493059

97دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرجابر حسن بحر295785

98دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكروسام عبداالمير عبدهللا492654

99دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد كاظم عبد202681

ي عبيس297156
100دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرمالك راضن

101دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرعمار يارس حمزة493050

102دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرامير علي رهيف359621

103دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد جهاد جاسم360553

104دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرقاسم كريم شالل211338

ن اسماعيل شاكر203052 105دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرحسنير

106دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكركرار حيدر كريم211534

107دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرعلي حمزة رسحان544294

108إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعبداالمير علي جاسم211378

109إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمردان جير جاسم556066

110إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرفالح مهدي ناهي361674

ن كاظم202693 111إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعقيل عبدالحسير

112إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكررزاق عبيد عودة202823

113إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكراحمد حمزة عبدهللا203022

ي211529
114إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحيدر عبدالرضا راضن

115إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرسعد جير جاسم359653

116إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكراحمد عبداالمير حياوي258374

117إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرفاضل علي عبدهللا211408

118إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعايد ناهي حسن294910

ي360380
1ماجستيراإلبراهيمية31617بابلذكرعلي جابر راضن

2ماجستيراإلبراهيمية31617بابلذكرمحمود جاسم خلصان359819



ن عنون295175 3ماجستيراإلبراهيمية31617بابلذكرصدام حسير

ن295003  علي حسير
ن 4ماجستيراإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

5بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرليث اسماعيل حمزة295030

6بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي حيدر سليم211497

7بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرصفاء جاسم محمد211687

8بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد قاسم حمزة211286

9بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراحمد علي حسن360651

10بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرقاسم عبدهللا حمد203032

11بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمسلم عبد اسود203014

12بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد صبيح مهدي492612

13بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي حميد كاظم211399

14بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرسجاد جاسم طالب203328

ن211490 15بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعقيل قاسم حنير

ه عبيس295142 ن 16بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد حمير

17بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرقاسم مراد دوهان295731

 علي492608
ن 18بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي حسير

 علي جاسم359788
ن 19بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

20بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرناطق جليل كريم211614

21بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرنض سهيل عبدهللا211545

22بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد جاسم محمد211683

23بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعباس صبيح حلواص328408

24بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكريارس حياوي لفته202699

ن جاسم ظاهر324110 25بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

26بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحيدر ماجد علوان203068

27بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعباس طاهر حسن203119

28بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي جاسم بداغ297120

29بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد ثابت حسن294987

30بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحيدر عزيز هادي295119

ن544293 31بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعباس علي حسير

32بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرزين العابدن سعد جاسم360512

33بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراحمد علي عبدالسادة295624

ن عليوي211519 34بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراحمد حسير

ن202712 35بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراحمد حازم حسير

ي202991
ن كاسر 36بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراحمد حسير

37بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعباس عدنان عباس492822

38بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمحمدالباقر باسم سلمان297288

39بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد جاسم وحيد202775

ن محمد مزهر211478 40بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

41بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمهند حمزة جياد295107

ن صباح جاسم203320 42بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحسنير

43بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرضياء سعيد كريم203050

ي فارس360365
44بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرقاسم راضن

45بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرصدرالدين سعد عبداالمير398031

ن211315 46بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكركرار هاشم ياسير

47بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرخلدون حمزة عجيل203069

ن492592 48بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرزيد علي ياسير

49بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرقاسم ابراهيم محمد203054

50بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي عدنان فاضل211486

51بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكركريم كطران جير203001

52بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرجعفر عيىس حبيب211352

53بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعدي علوان حنون359935

54بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحسن عبدالمحسن كاظم295659



55بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرسامر جاسم عبود211320

56بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمرتضن رحمان لطيف492855

57بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراحمد صادق علي203062

ن295679 58بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحسن طالب حسير

59بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرسالم جميل عليوي360780

60بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعادل اسماعيل عباس211375

61بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكررزاق طالب حمزة203039

62بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعزالدين حمزة عجيل295565

63بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرقاسم كاظم عراك203002

64بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرصالح جواد كاظم203036

65بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد عبدالستار ناهي324830

66بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرفاضل عبداالمير عطية211323

ن211393 ي علي حسير
67بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرهانن

68بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكروسام طاهر كاظم295640

69بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراحمد رحمن ماالهللا202645

70بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي عباس حوان202633

ن203031 71بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكركرار علي عبدحسير

ة عبيس360694 ن 72بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرقاسم حمير

73بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي ستار جابر202626

74بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد صبار هويدي202994

75بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي سامي ناهي211573

ي211291
76بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراحمد جواد راضن

77بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكركاظم جاسم كاطع359507

78بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرامير محمد فاضل203344

79بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرميثم عبدالحميد كاظم360545

80بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمظفر عبد جواد203070

81بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكركاظم مطرسر محيسن203048

82بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعبدهللا محمد جاسم203059

ن هادي عبدزيد202794 83بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحسنير

84بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرايوب جاسم شعالن295473

85بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحيدر جبار حسن202983

ن296013 86بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرهشام حامد عبدالحسير

87بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراحسان عبدعلي جلوب556064

88بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد عبدالحميد كاظم360405

89بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحيدر محمد كريم203336

ن203043 90بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرقاسم محمد حسير

91بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكروسام عباس حسون202707

ن ادريس203041 92بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكركاظم حسير

93بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرامير علي حميد296944

94بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحسن رزاق حمزة211431

95بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكركمال محمد عبيد211590

96بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرخالد حمادي مروان359481

97بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد جاسم بدر492660

98بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحيدر نور مكرود202996

99بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمناف رزاق رسحان295687

100بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحمزه طالب حمزه203037

101بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراحمد حسن عبد211568

102بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكررافد كاظم بصيو202995

103بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكركاظم محمد علي203060

ن محمد211404 ن ياسير 104بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

ن عبد493103 105بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرطالب ياسير

ي295718 106بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرهشام سالم ناجر



107بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي محمد عليوي203081

108بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي رضا جاسم360262

109بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكراحمد حميد حسن492603

110دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرحارث محمد كاظم493302

ي492809
111دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرعالء حميد غين

112دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرمنتضن توفيق مهدي322947

113دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكراحمد غانم محمد203076

114دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرحسن عباس جاسم203057

115دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرعلي حمزة نهابه492587

116دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكراحمد جاسم شعالن295145

117دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرعقيل طالب زيدان203018

118دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرحسن علوان حنون492627

119دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرمسلم عيىس حبيب211453

ن544297 120دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرعالء سعيد عبدالحسير

121دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرفضل جاسم عبيد203055

122دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرياس حمزه شاكر492706

123دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرعلي حاكم بجاي203008

124دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرحسن مهدي ناهي202631

125دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرحيدر عباس جاسم203375

126دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرعلي محمد لفته295600

ن360847 127دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد عالوي عبدالحسير

128دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرسجاد حمود عبدهللا359844

129دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكركرار صبار هودي203021

130دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرقاسم رزاق عبدالزهرة360621

131إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعبدهللا صالح جهاد359735

132إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكراحمد قاسم عبدالجواد360799

133إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرنضالدين عامر موس295097

134إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعباس فاضل عباس359719

135إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمحمدالباقر احمد محرج210925

ن202997 136إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكررحيم ابراهيم عبدالحسير

137إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكراحمد محمد كريم203086

138إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمرتضن قضي رحيم360489

139إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعلي حسن عبادي203302

140إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحيدر عبدالعباس مخبل203061

141إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرسجاد حيدر عليوي210875

ن طالب جاسم294751 142إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

143إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد ناظم عطية211304

144إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكررضا حمزه لفته295611

145إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحسن علي عبدالحسن210914

ن203408 146إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحمزة عباس عبدالحسير

ن غانم دوهان294850 147إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

ن حاتم203378 148إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمنتظر حسير

ن545820  علي حسير
ن 149إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

150إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد جاسم عبد203431

151إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرباقر عبداالمير علي211623

152إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمصطفن عباس مزهر203250

153إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرامير فاهم نور203078

154إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرانور ثامر عطية211301

155إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرامير جاسم عبدالسادة210908

ن315346 156إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكركرار احمد عبدالحسير

157إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعلي عزيز داود210920

158إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعلي قاسم جابر210971



159إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكربهاء عبداالمير جير211358

160إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحمزة صبار هويدي203354

161إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعلي باسم فاضل203102

ي هالل203071
162إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحبيب راضن

163إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكريارس عبدزيد حمزة202834

ن203384 164إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعلي محسن حسير

165إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرسالم حسن شعالن295602

ن211605 166إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعباس علي حسير

167إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد عيدان كاظم294965

168إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعلي جواد كاظم202731

169إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعلي يارس حمزة297192

ن محمد فاضل202978 170إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

171إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمحمدالجواد مهدي محمد203230

172إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكراسيل حاكم حسن544295

ن كاظم جاسم203003 173إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

174إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحميد رزاق رسحان295089

175إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد خضن عباس492582

176إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكركرار اركان صاحب203027

ي مزعل202754 177إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد ناجر

178إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرزيد راجح حمزة297273

179إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعمار حاكم خضير296964

180إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعباس حسن عالوي210898

ن عبدالزهرة شناوة203241 181إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

182إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرامير علي حسن210882

183إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد صالح هادي210994

184إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمقتدى محمد كاظم493291

185إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعبدهللا جبار عبد211440

ن عبدزيد كاظم211417 186إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

187إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعماد طعمه علي211571

188إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرسجاد رحمان لطيف492875

189إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكروالء غانم دوهان295573

190إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحسن يحير رزاق203295

ي مزعل323092 ن ناجر 191إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحسنير

192إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرجاسم يارس خضير211314

193إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمحمدالباقر عقيل نور360669

ن359705 194إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمحمدباقر علي حسير

ن طالل عبدالزهرة492678 195إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

 صادق علي360337
196إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمصطفن

197إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد عباس رشيد210998

198إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحيدر حسن علي203219

ي297238  تركي لعيير
ن 199إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

ي فاخر359747 200إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعباس خير

201إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعمار يارس خضير211311

202إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكراحمد راتب كتاب203347

203إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمصطفن وحيد حريز469160

204إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد منصور جبار203268

205إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحمزة علي حمزة555780

206إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمهران جاسم دريس469411

207إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرقاسم باسم عبد347419

ن علوان نور203395 208إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

209إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعلي نوري كاظم211419

210إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحارث ماجد علوان315596



211إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد مهدي حمزة211608

212إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرصالح حاكم عبود359862

213إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكركاظم فاضل لفته203245

214إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمصطفن حمزة عباس492598

215إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكربهاء محمد ابراهيم492636

ن هادي297255 216إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعبدالهادي حسير

217إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعلي موس علي211365

ن202654 ن عالء عبدالحسير 218إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

219إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرزين العابدين فاضل جاسم203110

220إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرامير وحيد هادي203281

ن حمزة203299 221إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد حسير

222إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرنزار ثامر ابراهيم203207

ن كاظم295510 223بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرجاسم حسير

224بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعلي حسن حميو211576

225بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمسلم ظاهر حسون295650

ن360610 226بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرعدي عليوي عبدالحسير

227بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكروديع سعيد محمد295649

228بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلذكرمعاذ جاسم دريس297097

229دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرحيدر فري    ح خريبط211589

230دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرعلي ثابت حسن211470

231دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكررحيم مايح صالح295014

232دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرعزيز كامل متعب202666

233دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرعباس فاضل عبود202689

234دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرصاحب فاضل جير210862

ن211305 235دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكروليد نارص حسير

ن كاظم هاشم212713 236دبلوماإلبراهيمية31617بابلذكرحسير

237إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكراحمد مجيد عليوي202651

238إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرمحمد عطيوي واسط211435

239إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرحيدر كريم عبدمسلم211547

ي203293
240إعداديةاإلبراهيمية31617بابلذكرعلي عبيد راضن

1ماجستيراإلبراهيمية31617بابلأنيىبسمة جواد امير211398

ن211403 2بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىسماح اسماعيل عبدالحسير

3بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىاحالم طالب كاظم202685

4بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىفاطمة عاشور حمد203011

5بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىاكتفاء جبار حمود202687

ة حسن علي203000 امير
6بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيى

7بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىفاطمة فالح جميل211592

8بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىشيماء محمد حمزة211458

9بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىرقيه محمدهادي ثعبان203067

10بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىعقيلة يارس حبيب211624

11بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىانوار حميد كاظم211395

12بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىحوراء كريم لفته359756

13بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىسحر ثامر صاحب492630

14بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىاثار محمود شاكر294781

15بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىدعاء كاظم هاشم295819

ن جاسم296842 16بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىزينب ياسير

ه عبيس296852 ن 17بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىزهراء حمير

18بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىنغم عايد ناهي296029

19بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىسحر مهدي هويدي211449

20بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىحوراء كاظم مظلوم211541

21بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىسحر جعفر عباس188136

22بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىهدى حمزة لوخ395129



نغم علي محمد295860
23دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيى

24دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىناديه خوام دوهان202678

25دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىفتحية عباس حسون492726

26دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىزينب محمود حسن469080

27دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىمها عبد جواد211598

28دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىسهير كامل رباط203089

ن جاسم نعمة294833 29دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىحنير

ن211513 30دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىهاله حيدر حسير

31دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىغفران جير ابراهيم493326

32إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىانتصار عبدالهادي شنان294898

ن436993 زهراء علي عبدالحسير
33إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيى

34إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىفضيله حسن هادي295989

35إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىليل جاسم محي361686

1ماجستيراإلبراهيمية31617بابلأنيىرفل حمزة نايف492517

2بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىندى ستار جابر359838

3بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىعال باسم فاضل203291

4بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىمروة جبار كاظم359820

ي203084
5بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىزينب حميد غين

6بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىمرتضن كاظم مزهر545823

7بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىوسن شعالن مرهج203075

ي صالح211557
8بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىشيماء راضن

9بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىعال عدنان عيدان212714

10بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىانفال ثابت حسن202790

11بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىازهار عبدالسادة هادي211522

12بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىسهير عبداالمير حياوي211499

ن حاتم211622 13بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىاباء حسير

14بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىسيناء كامل رباط203104

15بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىوديان محمد حمزة359523

16بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىاطياف فاهم صاحب323076

ن عيدان كاظم203024 17بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىياسمير

18بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىنور حاكم محسن203083

ي210978
19بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىكوثر عادل راضن

ن عبود359609 ن حسير 20بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىبنير

21بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىفاطمة عبدالسادة حريجة294735

22بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىزهراء نضال كريم295460

ن211556 23بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىغفران نارص حسير

24بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىمريم عيىس حبيب211298

25بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىانصاف جهاد هالل202648

اق وحيد هادي203440 26بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىارسر

27بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىاسيا كامل رباط202619

28بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىريام عبود جاسم211411

29بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىطيف منصور جسام329374

ن موس203058 30بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىانفال عبدالحسير

31بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىفاطمة حميد كاظم211402

32بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىبراء حيدر هويدي203044

33بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىفاطمة محمد حسن357564

عذراء ناظم والي211696
34بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيى

35بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىسارة خليل ابراهيم211560

ن لطيف250369 36بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىفرح حسير

37بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىطيبة فايق حمزة359865

38بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىزهراء صالح عبدالسادة295250

ن عبدالكاظم202999 39بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىزينب عبدالحسير



40بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىهناء فري    ح جاسم295690

41بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىورود زغير صكر556050

ن عبد295526 42بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىفاطمة حسير

43بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىعلياء حيدر عزيز211619

ن صالح203122 ى حسير 44بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىبرسر

45بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىزينب كاظم كريم202981

ى جهاد جاسم360596 46بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىبرسر

47بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىزهراء كاظم كريم211284

ن عبدالكاظم203047 48بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىفاطمة عبدالحسير

49بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىزهراء قاسم حمزة211626

ن عليوي211528 50بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىازهار حسير

51بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىفاطمة عباس زوري203033

52بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىبدور تمثيل محرج202992

ن كريم شالل527399 53بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىبنير

54بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىدنيا محمد جواد203029

55بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىحوراء عبيد رشيد202657

56بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىفرح عدنان عيدان212711

57بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىمريم حاكم عبيس203066

ق حاكم جاسم211538 58بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىاستير

59بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىهبة كريم عبدهللا211407

60بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىسمارة فاهم صاحب202692

61بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىزينب محسن حسن203080

62بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىصبا كريم عبدهللا211405

ايات وحيد علي211432
63بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيى

ي211429
64بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىهدى جابر راضن

65بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىسلوى يوسف مطر211422

66بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىرشا عباس حسون203435

67بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىنورة منصور هادي297077

68بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىزينب عامر علي492672

ن حافظ295442 69بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىميس حسير

70بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىاكرام حسن محمد493321

ن360443 71بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىدعاء حامد عبدالحسير

72بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىوئام حيدر هويدي203045

73بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىمحمد رعد جاسم493389

ن295267 سارة علي حسير
74بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيى

ن202704 75بكالوريوساإلبراهيمية31617بابلأنيىغفران حازم حسير

ي رحمان203007 76دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىميسم مير

77دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىزمن محمد فاهم295493

78دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىمروه جاسم عباس211603

ن211293 79دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىنرجس محمد عبدالحسير

80دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىنبا عادل عبيد211483

ن211514 81دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىهبة حيدر حسير

ين ماجد علوان203427 82دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىشير

83دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىنور يحير موس211563

84دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىهاله مهدي لطيف556060

85دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىزينب حسن عبد211565

ي469124 ن خير 86دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىرشا حسير

87دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىاسماء عبداالمير صبار211596

88إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىنورالهدى عالء شاكر202795

89إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىزينب حاكم داخل493369

90إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىزينب محمد عباس492883

ن203388 91إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىامنة لفته حسير



92إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىمريم جعفر عبدالحسن294864

93إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىسمية راهي رزاق203109

94إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىضح زيدان كاظم294972

ن ثامر هادي211691 95إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىحنير

96إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىايناس كامل رباط295155

ن نعمة202696 97إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىزينب حسير

98إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىعذراء ماهر عيدان360895

99إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىبشائر اسماعيل حمزه360393

100إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىدعاء عبدهللا عبد203019

101إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىايات جواد كاظم360234

102إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىهبة محسن جاسم360741

ن عبد493381 103إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىسكينه ياسير

104إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىفاطمة محمد كاظم297216

105إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىغفران عالء ظاهر203114

106إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىارساء عبدهللا حايف203288

تبارك علي جاسم203010
107إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيى

108إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىنمارق عبد جواد211415

109إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىزينب ناظم عكلة203307

110إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىزينب علي قاهر210933

111إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىزهراء جاسم محمد203368

ن202814 112إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىهالة عقيل عبدالحسير

ن طالب محسن203017 113إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىيقير

114إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىارساء محمد كاظم297304

ن طالب كريم210889 115إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىبنير

ازهار احمد علي295235
116إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيى

117إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىشفاء عباس حسون211384

118إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىزينب قاسم هادي469159

119إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىدعاء اياد محمد203414

120إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىنور يوسف مطر203204

121إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىصابرين جاسم شهيد203285

ن جاسم نعمة360371 122إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىبنير

123إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىحسناء ماهر عيدان294948

ن موس مهدي202817 124إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىبنير

125إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىبراء موفق عبد202778

ايات احمد علي295809
126إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيى

127إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىبراق عماد هالل297266

تغريد وحيد علي203115
128إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيى

ان جاسم نعمة360416 129إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىنير

130إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىزهراء صباح وادي295630

131إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىزينة صاحب هادي203074

132إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىطيبة قاسم هادي469161

 علي297047
ن 133إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىتغريد حسير

نور عقيل علي297179
134إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيى

135إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىهبة جابر عباس203107

136إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىزينب جاسم محمد203357

137إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىهدى ثامر صاحب202629

138إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىصبا عبدزيد حمزة297061

139إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىحوراء جاسم نعمة360150

140إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىهاجر جابر حسن295665

ي203013
141إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىكواكب عادل راضن

ي202993
ن كاسر 142دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىزينب حسير

ة كاظم محل211612 143دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىامير



144دبلوماإلبراهيمية31617بابلأنيىمريم حمزة عليوي202716

ية محمد حسن359559 145إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىصير

146إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىناهدة محمد سلمان203026

ي203315
147إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىسجيدة حمزة حسانن

148إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىقسمه محمد حسن359577

149إعداديةاإلبراهيمية31617بابلأنيىاحالم محمد حسن359536

ن عبدالجبار هاشم306099 1دكتوراهألهاشميه31618بابلذكرحسنير

ي308636
2دكتوراهألهاشميه31618بابلذكروعد محمد حسونن

3دكتوراهألهاشميه31618بابلذكراحمد حسن عبود306785

4ماجستيرألهاشميه31618بابلذكرعاطف عبدعلي دري    ع306124

 تركي شاكر529610
5ماجستيرألهاشميه31618بابلذكرمرتضن

ن306129 ن فاضل حسير 6ماجستيرألهاشميه31618بابلذكرحسير

7ماجستيرألهاشميه31618بابلذكرعلي منير عباس306680

8ماجستيرألهاشميه31618بابلذكرمالك جواد جاسم187982

9ماجستيرألهاشميه31618بابلذكرفاهم محمد جير407849

ن جاسم500750 10ماجستيرألهاشميه31618بابلذكراحمد ياسير

11ماجستيرألهاشميه31618بابلذكربشار اكرم محمد187741

12ماجستيرألهاشميه31618بابلذكرمحمد حمزة عبيد308690

13ماجستيرألهاشميه31618بابلذكراحسان علي محسن307406

14ماجستيرألهاشميه31618بابلذكرازهر جميل رشيد173010

15ماجستيرألهاشميه31618بابلذكرعلي عبدالكريم دوهان306118

ن عبود407923 16دبلوم عاليألهاشميه31618بابلذكرمحمد حسير

ن عباس187929 17دبلوم عاليألهاشميه31618بابلذكراحمد حسير

18دبلوم عاليألهاشميه31618بابلذكرنزار خلفة جاسم306793

19بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرسليم كريم حسون188255

20بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعبدالحسن عطيوي سلطان172969

21بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعبدالرحمن جاسم دهش407906

22بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرقحطان داخل محمد174851

ن عبدالهادي307331 ق عبدالحسير 23بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمرسر

24بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرضياء حسن كاظم174238

ي محمد407901
25بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد حسونن

26بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرسمير عدنان موس188239

27بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد حسن كاظم307833

ن سايب500722 28بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرصادق عبدالحسير

29بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكررحمن جمعة جريان176001

30بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعايد علي مهدي408002

ن187713 31بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعباس رسمي حسير

32بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحاتم عبدالكريم عبيد500876

33بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد كريم كاظم407023

34بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي دوهان جاسم187639

35بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرصادق جعفر عالوي408004

36بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي حسن جاسم172896

37بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد علي جبار187780

ن500814 38بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحيدر عبداالمير حسير

39بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكروائل علي طاهر175871

40بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراياد قحطان محيسن307911

 عبدعلي197931
41بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرواثق مطرسر

42بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسن علي كرم407931

43بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرسلوان عباس قحط307941

44بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعبدهللا غازي جواد198320

45بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرسامي مهدي صالح407914

ن حمود174780 46بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعقيل حسير



47بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرطه حمزة موس197514

48بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي طالب عبيس187933

ي كاظم حنيش307491
49بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرراضن

50بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرجاسم طاهر جاسم307320

51بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرصباح كاظم خضير308552

52بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرفراس داود سلمان307759

53بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحيدر طالب رشيد500980

54بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرلؤي جواد عبيس500780

55بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرفؤاد قحطان محيسن554267

56بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسام ماجد صاحب174378

ن175865 57بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعباس كامل حسير

58بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحيدر محمد حميدي198526

59بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكررياض قحطان محيسن187665

ي عبدالرضا176366 60بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد ناجر

61بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرنذير حمود حسن308365

62بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرسامر جاسم عباس500916

63بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد محمود عباس554224

64بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي كاظم محمد500962

65بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرسعد حمود عبد188066

ي187746
66بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحيدر محمد حسونن

67بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرصادق شاكر عناد306574

ن500719 68بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمهدي صالح عبدالحسير

اس قاسم محمد197559 69بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرنير

70بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكركريم حمزة صايل500796

71بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمروان عبدالكاظم جالب187787

72بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد عبداالمير حلواص500886

73بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي عباس ابراهيم187751

74بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحارث ناظم هادي500827

ن غالب197470 75بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد عبدالحسير

76بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد عبدالمحسن كاظم174920

77بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمرتضن عصام خضير308475

78بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعقيل ابراهيم جاسم307948

79بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحيدر عباس حمزة174793

80بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمرتضن عبداالمير محسن175745

81بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرانس راجح عبدهللا306148

ي176296
82بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرقاسم خزعل جعان 

83بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعمار عبدالكاظم عباس307767

84بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي عباس جليل187954

85بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعباس خليل ابراهيم308613

ن عبد307415 86بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحيدر حسير

87بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي قحطان علي187813

88بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد جاسم حسن187727

89بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرستار جابر عباس407918

90بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكربهاء جاسم شاكر306816

91بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرامير مهدي جاسم174813

92بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرليث مكصد عبود175837

ي مهدي173590
93بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد حفظن

94بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد كاظم جريان407977

95بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرصالحالدين مهدي نارص187891

96بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرهشام محمد محسن187802

97بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرهشام ناظم هاشم408802

98بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرصالح حسن جاسم188252



99بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد غانم فضالة307689

100بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرامجد حميد رشيد500792

101بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعالء سعد صالح408554

102بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرنعمان داخل محمد187700

ن حمود306583 103بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي حسير

104بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحمزة هاشم حمزة408745

105بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرفراس حاكم عبيس406626

106بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي سالم منصور307960

ي عباس197663
107بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد راضن

 عبدعلي306823
108بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرطارق مطرسر

109بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرزين العابدين هادي كاظم306968

110بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد عيدان مخيف407984

111بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسام كاظم داود408029

112بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسام كاظم عباس306891

113بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكررامي اسماعيل ابراهيم408600

114بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكررائد علي كاظم307922

115بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكركرار مطر شمران408055

116بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعباس مكصد عبود500850

117بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي حاكم مهدي557470

ن خضير مخيف188195 118بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرامير

119بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحيدر جفات محسن187703

120بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد سامي كاظم175367

121بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرفراس راجح عبدهللا307229

122بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرصدام مهدي صالح407929

123بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد صباح حميد174495

124بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرقضي عبداالمير عبدعون500692

125بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرزياد احمد جعفر173821

126بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرميثم عباس محمد408768

ن منىهي175916 127بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمرتضن عبدالحسير

128بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرصفاء جعفر عباس407939

129بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي حامد عبدعلي188125

130بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرهشام رحمن عبدالواحد187856

ي308195
131بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرستار نايف كاضن

132بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكررياض عليوي نصيف174826

133بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرقاسم عباس كاظم306885

134بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكركاظم عبدالواحد حسن187963

135بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي حامد كاظم307079

136بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرسعد هاشم عبادي197445

137بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرليث حامد طعمة407975

138بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد حيدر منديل407993

139بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرثامر عبدالكاظم جالب187942

ن عبدالهادي197488 140بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرايرس عبدالحسير

141بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسن حاتم عبيد500705

142بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد سامي سلمان554207

143بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعدي حاكم صالح500720

144بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرغيث نعيم كاظم408019

145بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد جاسم محمد307305

146بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي عبداالمير محسن306905

147بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكررسحان بهير سوادي500699

148بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعالء محسن جاسم306388

149بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد علي جسام554217

ن حمود176318 ن حسير 150بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسنير



ي175305
ن هاشم راضن 151بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسير

ي500875 152بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعدنان نعمان ناجر

153بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسام سلمان كاظم174308

154بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرستار جبار عرد188243

155بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحيدر عبداالمير خضير187816

156بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد سعدي كاظم529842

ن ابراهيم عبيد188263 157بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسير

158بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعبدالعزيز احمد عبد557464

159بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد جاسم مطلب173024

160بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرامير كريم جواد173979

161بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكررياض عبداالمير كاظم307439

162بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرامير ثامر ماجد545772

163بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعالء رسول صاحب407847

164بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكركرار محمد حمزة408552

ن سالم منصور554244 165بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسير

166بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحمزة مرزة حمزة176224

167بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرزمن صاحب عبد406628

168بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعصام ناظم صاحب174428

169بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرايمن رسول عباس500832

170بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسام عبدالجليل اسماعيل173541

171بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكركرار نظير جميل172938

172بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد سعد جودة306569

173بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد حسن محيسن408094

174بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرذوالفقار حسن علي500964

175بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي مكصد عبود307420

176بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرقحطان عبدعلي فرحان500932

177بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي سعد شاكر307737

178بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكررافع باسم جفات173045

ن كريم عبدالكاظم197465 179بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسير

180بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعماد ناظم جميل173136

ن حسن197700 181بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسن عبدالحسير

182بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرامير حبيب ابراهيم197589

183بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد هاشم عبادي188175

184بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعبدهللا حاتم حمزه188080

ن حسن175007 185بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمرتضن حسير

186بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمرتضن مايح صاحب173115

187دبلومألهاشميه31618بابلذكرسجاد كامل محمد500948

188دبلومألهاشميه31618بابلذكرمحمد مجيد موس176243

189دبلومألهاشميه31618بابلذكرمحمود سكر حسون187842

ن307552  علي حسير
ن 190دبلومألهاشميه31618بابلذكرحسير

ن جواد كاظم174333 191دبلومألهاشميه31618بابلذكرحسير

ن عبدعون188253 192دبلومألهاشميه31618بابلذكرعلي حسير

193دبلومألهاشميه31618بابلذكرعامر عبدالسادة مزعل307933

ن187683 194دبلومألهاشميه31618بابلذكرفالح حسن حسير

ن رسول عبيد529634 195دبلومألهاشميه31618بابلذكرحسير

ن عليوي حسن500767 196دبلومألهاشميه31618بابلذكرحسير

ي500951
197دبلومألهاشميه31618بابلذكرعماد فالح هانن

ي187854
198دبلومألهاشميه31618بابلذكرمهند فالح هانن

199دبلومألهاشميه31618بابلذكررسول كاظم عبد407893

200دبلومألهاشميه31618بابلذكرعالء جفات محسن187921

ن554205 201دبلومألهاشميه31618بابلذكرمصطفن صاحب عبدالحسير

ي كاظم529705
202دبلومألهاشميه31618بابلذكرعالء راضن



203دبلومألهاشميه31618بابلذكرحمزة كاظم حسن197632

204دبلومألهاشميه31618بابلذكراحمد عليوي حسن174127

205دبلومألهاشميه31618بابلذكراحمد جابر تاية175221

206دبلومألهاشميه31618بابلذكرعبدالمهدي حسن عبدالمطلب408013

207دبلومألهاشميه31618بابلذكرليث محمد صادق408828

ن306006 208دبلومألهاشميه31618بابلذكرعبدالعباس عبدالحمزة حسير

209دبلومألهاشميه31618بابلذكرعدي مهدي كاظم307928

210دبلومألهاشميه31618بابلذكرعقيل شاكر عناد187796

211دبلومألهاشميه31618بابلذكرحسام علي حسن187708

212دبلومألهاشميه31618بابلذكرمحمد حمزة غازي307559

213دبلومألهاشميه31618بابلذكرمقداد احسان عبدالعزيز174388

214دبلومألهاشميه31618بابلذكرمؤيد عبيس مدور188276

215دبلومألهاشميه31618بابلذكرثائر جواد جاسم175488

216دبلومألهاشميه31618بابلذكرجعفر كاظم عبيس175288

217دبلومألهاشميه31618بابلذكرعلي عبدالرضا بدر307295

ي408000
ي عبد المهدي هانن

218دبلومألهاشميه31618بابلذكرهانن

219دبلومألهاشميه31618بابلذكرصادق محمد داود500933

220دبلومألهاشميه31618بابلذكراحمد علي كاظم407029

221دبلومألهاشميه31618بابلذكراحمد علي جواد407852

222دبلومألهاشميه31618بابلذكرنبيل توفيق عبدالواحد500929

223دبلومألهاشميه31618بابلذكرسامر سامي شمران500809

224دبلومألهاشميه31618بابلذكراسامة حسن محيسن187720

225دبلومألهاشميه31618بابلذكراحمد جواد حنون308594

226دبلومألهاشميه31618بابلذكرعلي عباس عليوي198618

227دبلومألهاشميه31618بابلذكرعمار اكرم محمد305791

228دبلومألهاشميه31618بابلذكرفاضل حمد ظاهر174395

229دبلومألهاشميه31618بابلذكرعامر جواد جاسم408629

230دبلومألهاشميه31618بابلذكراكرم عباس مخيف175131

231دبلومألهاشميه31618بابلذكرمهدي جاسم محمد172981

232دبلومألهاشميه31618بابلذكرامجد شاكر عناد307951

233دبلومألهاشميه31618بابلذكرقاسم كبان عبد188010

234دبلومألهاشميه31618بابلذكرسجاد جابر سوادي306104

235دبلومألهاشميه31618بابلذكرماجد مدلول عبيد175785

ي554215
236دبلومألهاشميه31618بابلذكرعمار رزاق حسونن

237دبلومألهاشميه31618بابلذكراسامة عقيل مرهب500949

238دبلومألهاشميه31618بابلذكرمحمد سعد عبدالحمزه529851

239دبلومألهاشميه31618بابلذكراحمد يوسف عباس308702

ن305837 240دبلومألهاشميه31618بابلذكراحمد عباس حسير

241دبلومألهاشميه31618بابلذكرحيدر جاسم عبد197571

242دبلومألهاشميه31618بابلذكرفراس رزاق جاسم407904

ن عبدالمهدي شبيب175386 243دبلومألهاشميه31618بابلذكرحسير

244دبلومألهاشميه31618بابلذكرمحمد عبدالحسن محمد500935

245دبلومألهاشميه31618بابلذكرالحسن مال هللا سليم هاشم197912

246دبلومألهاشميه31618بابلذكرمناف تاية عباس307802

247دبلومألهاشميه31618بابلذكرحيدر عباس عليوي175053

248إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي طاهر جاسم308428

249إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد نعمة جعاز306407

250إعداديةألهاشميه31618بابلذكررياض عبد جاسم حنون407018

251إعداديةألهاشميه31618بابلذكرفالح خرباط عبدعلي408016

252إعداديةألهاشميه31618بابلذكرثامر كاظم كتاب187765

ن408842 253إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد حبيب حسير

254إعداديةألهاشميه31618بابلذكرسالم عطية كاظم175957



255إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحمدان غالب عبد305836

ي306877
256إعداديةألهاشميه31618بابلذكررائد جبار شمحن

257إعداديةألهاشميه31618بابلذكرجاسم محمد هاشم306371

258إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد جاسم هادي407945

ن حسن كاظم173461 259إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسير

ن360298 260إعداديةألهاشميه31618بابلذكرستار جاسم حسير

ن غالب197695 261إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحيدر عبدالحسير

262إعداديةألهاشميه31618بابلذكرنعمة عذوب جميل175726

263إعداديةألهاشميه31618بابلذكراسعد موس سلمان173312

ن سكر حسون407030 264إعداديةألهاشميه31618بابلذكرياسير

265إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي اكرم محمد500920

266إعداديةألهاشميه31618بابلذكررسحان عبدالجاسم عليوي187747

ن527140  محمد حسير
267إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمصطفن

268إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحيدر عويد حمزة308582

ن رشيد عبود187643 269إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعبدالحسير

ن خليف500845 1ماجستيرألهاشميه31618بابلذكرعالء حسير

2ماجستيرألهاشميه31618بابلذكرميثم جاسم علوان175794

3ماجستيرألهاشميه31618بابلذكرعلي جاسم عبد306898

4دبلوم عاليألهاشميه31618بابلذكروسام عبدالزهرة حسن500869

5بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراسعد خلفة منىسي407973

6بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرخالد وليد عدنان173089

7بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي سعدي صالح529629

8بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي خالد عبدعلي305915

9بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي عبدالمنعم عبدالعزيز187980

10بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد محمد صالح174281

ن حسن176397  حسير
11بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمصطفن

 رومي198352
ن 12بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحيدر حسير

13بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي محمد لفته175141

14بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد جاسم هادي306177

15بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي مهدي صالح197588

16بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرسالم محمود جير197569

17بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمختار حافظ حلواص174158

ن حايف عبيد500870 18بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسير

ن سلمان500823 19بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد حسير

20بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي رحيم عبد188162

21بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرامجد عبدالجليل عبيد198655

22بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحيدر جاسم كاظم408784

23بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكركرار محمد صالح187714

24بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرامير كريم عبس500723

25بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي مدلول عباس198353

26بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعباس شاكر عباس187847

27بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرنصير لفته كاظم500734

28بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد حاكم علي554232

29بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد فالح جواد198565

30بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحيدر بدر عبدالكاظم529881

31بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرهشام صادق شاكر306579

32بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمازن رحمن عبدالواحد198250

33بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسن حمودي جاسم176195

34بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعباس سامي سلمان306798

35بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحيدر محيسن خلف308211

36بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمود محمد موس500847

37بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعباس هادي عباس305927



38بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد جاسم كريم175246

39بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد رحيم محمد175541

40بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكررحيم كريم حنون308020

41بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكركرار غانم جرو306063

ن عبد187669 42بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي حسير

ن عبد173286 43بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي حسير

44بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمهند حسن كاظم306591

ف عباس عداي198587 45بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرارسر

46بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرامير حميد محسن187835

 علي عبدعون407916
ن 47بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسير

48بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعبداالمير حاكم جبار176331

49بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرامير عبدالمنعم عبدالعزيز187821

50بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرسجاد طالب كاظم198305

51بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد جواد كاظم306175

52بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمنتظر رسم محمد187918

53بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحمزة مزهر هادي500849

54بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحيدر كريم حسن407900

ن327244 55بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد قاسم حسير

ي حميد529726
ن
56بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي عبدالكاق

ن مردان529849 57بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعالء حسير

ن عباس305764 58بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرلواء حسير

 سامي سلمان554211
ن 59بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسير

60بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد حليم عبدالحمزه174481

61بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي عامر عبد197420

62بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد رسيبت عبود307223

ن عبد175763 63بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي حسير

64بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحيدر نعمان عبدالشهيد197557

65بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرامير جواد شمران407907

ن اياد هاشم175928 66بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسير

ن جفات325353 67بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحسن حسير

68بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرامير عبدالجبار هاشم500965

69بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكركرار جاسم محمد306188

ن عباس187938 70بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسن حسير

71بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد جبار كاظم500714

72بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي محي كاظم173054

73بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرساجت علي كاظم198772

74بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرامير كامل هاشم174061

75بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي جاسم حمزة173989

76بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد حبيب عبد187744

77بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعالء عماد جاسم500762

78بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحيدر حامد عبدعلي187986

79بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد رزاق عبد174435

80بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمنىسي خلفه منىسي407952

81بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمؤيد دخيل هاشم306402

82بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد حامد عبدعلي197506

83بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي نارص جياد173646

84بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكركرار سكر حسون307310

ن308659 85بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرامير حازم حسير

86بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي كاظم عبيس173869

87بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمود عباس علي408023

88بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرباقر محمد خربط187673

89بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي فالح حسن407028



90بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد حيدر طعمة173787

91بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي ستار جاسم360670

92بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرسجاد زاهد اسد175994

93بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد حسن كاظم198696

94بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد اكرم محمد175391

ن175580  علي حسير
ن 95بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسير

 علي173217
ن 96بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي حسير

97بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسن خضير وحيد187923

98بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعباس حسن عبيد307053

ن305869 99بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعماد اياد حسير

100بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرسالم عبدالعباس جاسم187868

101بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرصفاء جاسم محمد175094

102بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد حميد حسن500860

103بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد موس نارص198399

ن500727 104بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرخالد علي حسير

105بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمصطفن محمد فالح500756

106بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمصطفن ستار جاسم360319

ن عبيد407858 107بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعبدهللا حسير

108بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمود حيدر كاظم307073

109بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمود كشمر حسن408006

ن جمعة305778 110بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد عبدالحسير

111بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد محمد حمزة407861

112بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرقاسم سعد يحير197568

113بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد عبداالمير محمد308685

114بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي حبيب اسماعيل187839

115بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي عواد عبود176099

116بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكريارس كريم عباس307129

117بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد حسن جاسم407971

118بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكربكر ابراهيم عبداالمير197459

119بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرقاسم خليل ابراهيم307936

120بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكروسام جاسم عباس173928

121بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمهند صالح حميد187878

122بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمصطفن مهدي كاظم176407

123بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرفالح حسن علي187919

ي غدير175341
124بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرامجد راضن

125بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي تركي محيسن500836

126بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد هندي عبد308676

127بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكركرار سليم علي306615

128بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحيدر باسم تركي407897

129بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرهادي جواد عبد307470

130بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعباس فاضل محسن306942

131بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي محمد سكر187955

132بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحامد كشاش كاظم187883

ن سعدي صالح529674 133بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسير

ن حيدر محمد308520 134بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسير

ن187866 135بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرصفاء محمد حسير

136بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرامجد ماجد عبد187694

137بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمصطفن حسن جاسم306838

ن هادي174406 138بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرابراهيم حسير

 علي308220
ن 139بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكركرار حسير

140بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكردريد كريم جاسم306603

141بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي رحيم اسماعيل306925



142بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمصطفن عبدالمهدي حسن408666

143بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرقاسم علي عباس188271

144بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرخليل مهدي حمزة408724

145بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعماد هادي عبيد306079

ن407041 146بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي محمد حسير

147بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد حمزة حسن187931

ن سلمان187828 148بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد عبدالحسير

149بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعمار رياض هادي204421

ن كامل محمد500808 150بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسنير

 علي زيدان308398
ن 151بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسير

 علي دوهان187681
ن 152بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسير

153بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرغزوان عبدالكاظم جالب174460

ن500872 154بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي عباس حسير

 علي مردان176385
ن 155بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسنير

156بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراكرم سعد كاظم197550

157بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمنتضن كاظم فرهود187870

158بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي جاسم حشاش174051

159بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعبدزيد شهاب عبدزيد197582

160بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي عدنان علي198467

ن عبيد407860 161بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي حسير

ي175755 162بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي جواد ناجر

163بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرلواء فالح حسن187754

ي197484
164بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد وهاب راضن

غام كاظم يحير173809 165بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكررصن

166بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعبدهللا حبيب صكبان198271

167بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرغيث عامر حبيب197520

168بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد كاظم جواد528286

169بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعالء احمد جواد307149

ن187836 170بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي احمد حسير

ن سلمان187827 171بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرارشد عبدالحسير

172بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد حامد محمد500828

173بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسام كامل يوسف407922

174بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرامير خضير عباس175666

175بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي سلمان نجيب175354

176بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي شاكر جواد407026

177بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرانور فليح كاظم176027

178بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعلي صاحب علي174200

ن187823 179بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحارث احمد حسير

180بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرسامر جاسم هادي198427

181بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراسعد فاضل عبيد307707

 علي306412
ن 182بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرعبدهللا حسير

ن هادي408071 183بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمحمد حسير

 عبدعلي500776
ن 184بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرطه ياسير

185بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد جواد كاظم187686

186دبلومألهاشميه31618بابلذكرمحمد صفاء مجيد173154

187دبلومألهاشميه31618بابلذكراحمد سالم جواد187750

ن عبد307732 188دبلومألهاشميه31618بابلذكرحيدر حسير

189دبلومألهاشميه31618بابلذكرسيف سالم نارص308387

190دبلومألهاشميه31618بابلذكرحيدر جاسم محمد500925

191دبلومألهاشميه31618بابلذكرحسن رسول عبيد529683

192دبلومألهاشميه31618بابلذكرلؤي لفته نارص187984

193دبلومألهاشميه31618بابلذكرمحسن صالح محمد176160



194دبلومألهاشميه31618بابلذكرعاهد صبار عبدالخالق198642

195دبلومألهاشميه31618بابلذكررعد صاحب علي174212

196دبلومألهاشميه31618بابلذكرحيدر مطر شمران187729

ن نوري جبار187926 197دبلومألهاشميه31618بابلذكرحسير

198دبلومألهاشميه31618بابلذكرعبدالهادي نوري جبار187690

199دبلومألهاشميه31618بابلذكررامي ناجح محمد198373

200دبلومألهاشميه31618بابلذكرعلي فاضل محمد407949

 علي عبيس407913
ن 201دبلومألهاشميه31618بابلذكرحسير

202دبلومألهاشميه31618بابلذكرطالب محسن طالب197542

203دبلومألهاشميه31618بابلذكرعلي محسن علي187745

204دبلومألهاشميه31618بابلذكرعلي حليم عبدالحمزه306879

205دبلومألهاشميه31618بابلذكرعدي سعدي جاسم187822

206دبلومألهاشميه31618بابلذكرامجد رياض شاكر187962

ي187830
207دبلومألهاشميه31618بابلذكرحيدر جساب راضن

208دبلومألهاشميه31618بابلذكرمحمد عصام محسن307083

209دبلومألهاشميه31618بابلذكرحيدر جواد عبد307777

210دبلومألهاشميه31618بابلذكرصفاء احمد جواد308022

211دبلومألهاشميه31618بابلذكراحمد كاظم حدوس175561

212دبلومألهاشميه31618بابلذكرامير رحمن جمعة307095

213دبلومألهاشميه31618بابلذكرحمزة عباس حمادي175807

214دبلومألهاشميه31618بابلذكربهاء احمد خضير407988

 رومي188169
ن 215دبلومألهاشميه31618بابلذكرمحمد حسير

ن عبدالكريم دوهان308374 216دبلومألهاشميه31618بابلذكرحسير

217دبلومألهاشميه31618بابلذكرابراهيم حمدان غالب187723

218دبلومألهاشميه31618بابلذكراسعد حامد كاظم187961

219دبلومألهاشميه31618بابلذكرحيدر عبدالعباس جاسم174861

220دبلومألهاشميه31618بابلذكرمحمد لطيف سلمان187805

221دبلومألهاشميه31618بابلذكراحمد فراس قاسم407967

222دبلومألهاشميه31618بابلذكرهاشم فخري عبدالسادة187793

ن محمد ظاهر175523 223دبلومألهاشميه31618بابلذكرمعي 

ي كاظم197603 224دبلومألهاشميه31618بابلذكراحمد راجر

225دبلومألهاشميه31618بابلذكرلؤي كريم ديلي500689

226دبلومألهاشميه31618بابلذكرمحمد حاكم علي173162

ن187649 ي حسير
227دبلومألهاشميه31618بابلذكركرار راضن

ي175299
228دبلومألهاشميه31618بابلذكرمحسن هاشم راضن

 عبدعلي500857
229دبلومألهاشميه31618بابلذكرميثاق مطرسر

230دبلومألهاشميه31618بابلذكرسالم عبدالزهرة حسن176076

231دبلومألهاشميه31618بابلذكرعباس قاسم ابراهيم307705

232دبلومألهاشميه31618بابلذكرطارق عبدالكاظم جير187777

233دبلومألهاشميه31618بابلذكرحيدر علي هادي198617

234إعداديةألهاشميه31618بابلذكرليث احمد كريم529760

ن198438 235إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد علي حسير

236إعداديةألهاشميه31618بابلذكراحمد محمود عباس554276

237إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي سعد عبيس197675

 علي307502
ن 238إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي حسير

239إعداديةألهاشميه31618بابلذكرزيد حازم جاسم198514

240إعداديةألهاشميه31618بابلذكراحمد عودة مهدي408696

241إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعباس علي عبيس529835

242إعداديةألهاشميه31618بابلذكرامير محمود سكر308350

243إعداديةألهاشميه31618بابلذكرامير محمد عبد188245

244إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي حمزة طاهر188234

245إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد ثائر هاشم175609



246إعداديةألهاشميه31618بابلذكرزيد رحمان موس174933

247إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد عباس حمادي307755

248إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي غازي جواد198434

249إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد حسنان عباس529710

250إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحيدر اياد قحطان500952

251إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي عماد مهدي187945

ن غالب حسن198414 252إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسير

253إعداديةألهاشميه31618بابلذكرساير باسم محمد198756

254إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد جواد كاظم176235

255إعداديةألهاشميه31618بابلذكركرار جاسم حشاش197610

ن عباس197564 256إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي حسير

257إعداديةألهاشميه31618بابلذكرطه عباس نور197619

258إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد جواد كاظم175314

259إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد سالم خضير188001

260إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد حمزه حسن307724

261إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد عادل حسن306674

262إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي باسم حميد198824

263إعداديةألهاشميه31618بابلذكركاظم جواد كاظم198466

264إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي جابر خضير259645

265إعداديةألهاشميه31618بابلذكرسجاد سعد كاظم175550

266إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد علي كاظم187881

267إعداديةألهاشميه31618بابلذكرابراهيم سليم كريم175628

268إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد جبار عبد198402

269إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعبدهللا جبار عمران187785

ن سليم كريم197707 270إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسير

271إعداديةألهاشميه31618بابلذكرابراهيم احمد محسن197935

272إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعبدهللا علي بديوي198220

273إعداديةألهاشميه31618بابلذكرغضنفر هاشم جاسم188115

274إعداديةألهاشميه31618بابلذكرانمار سليم تاية187663

275إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي حسن محيسن407983

276إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسن هادي حسون307299

ن407851 277إعداديةألهاشميه31618بابلذكرامجد حاكم حسير

278إعداديةألهاشميه31618بابلذكرضياء فليح حسن198558

279إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسن فرحان حسن187846

280إعداديةألهاشميه31618بابلذكرالحسن حمود عبد187726

281إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعالء فاهم غضب188167

282إعداديةألهاشميه31618بابلذكررساج حسن جاسم408733

283إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمصطفن شاكر محمد198394

284إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعبدهللا فاضل خباز500918

285إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد فرحان هاتف307741

286إعداديةألهاشميه31618بابلذكرسجاد صدام مهدي297365

287إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي سعدون عليوي305861

288إعداديةألهاشميه31618بابلذكررائد خليل كاظم187800

289إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسن عبدالكاظم وصواص529839

290إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد جسام محمد198740

291إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد علي عباس308488

292إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمدعلي صادق جعفر175588

ي سالم عبيد308456
ن
293إعداديةألهاشميه31618بابلذكرصاق

غام جاسم شاكر188206 294إعداديةألهاشميه31618بابلذكررصن

295إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعباس محمد جاسم175710

ن198826 296إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعباس طالل حسير

297إعداديةألهاشميه31618بابلذكريوسف باسم تركي500880



298إعداديةألهاشميه31618بابلذكرسجاد ابراهيم نعمة187721

299إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد قاسم جاهل198662

300إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد عبدالحسن عطيوي188274

 علي طالب407032
ن 301إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسير

302إعداديةألهاشميه31618بابلذكرقاسم محمد عبداالمير306170

303إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي محمد ياس500818

ن عبدهللا غازي187990 304إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسير

305إعداديةألهاشميه31618بابلذكرقاسم هيثم لفته198486

306إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعبدهللا عامر كاظم176443

307إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعبدهللا عباس حميد305828

308إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمصطفن جاسم علوان198425

309إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسن رحمن كشاش175770

ن جواد173068 310إعداديةألهاشميه31618بابلذكرباقر حسير

ف رعد صالح174368 311إعداديةألهاشميه31618بابلذكرارسر

312إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي كريم جواد198445

313إعداديةألهاشميه31618بابلذكرضياءالدين جبار يحير175568

314إعداديةألهاشميه31618بابلذكراباذر حسن علي187735

315إعداديةألهاشميه31618بابلذكرزين العابدين حسن علي407850

ن قاسم محمد198723 316إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسير

317إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمصطفن مهدي عبدعون500772

318إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي رزاق مراد308607

319إعداديةألهاشميه31618بابلذكرايمن باسم محمد187818

320إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي حيدر عبدالحمزة307125

321إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمرتضن ليث محمد407020

322إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد رحيم عبد198444

323إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد عمار جاسم174448

324إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي محسن محمد198409

325إعداديةألهاشميه31618بابلذكركرار قاسم علي500854

326إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد ضياء حسن198154

327إعداديةألهاشميه31618بابلذكرسالم محمد محسن173255

ي197499
328إعداديةألهاشميه31618بابلذكرهامان شامل ماسر

ن308586 329إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد علي حسير

ن محمد عبيد307735 330إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسير

331إعداديةألهاشميه31618بابلذكرصادق رعد جون187756

332إعداديةألهاشميه31618بابلذكراكرم جمال بهير308404

333إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسن علي حسن308536

334إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد هادي عباس529640

335إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحيدر حمزة فليح198260

336إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمرتضن محسن حلواص308571

ن محمد كاظم198495 337إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسير

ن سعد جودة197426 338إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسير

339إعداديةألهاشميه31618بابلذكرايوب يوسف عباس306114

ن محسن جبار500708 340إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسير

341إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي صادق شاكر307221

342إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسن رسول عبيد308383

343إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعباس عيىس نعمة188182

ن هادي عباس529652 344إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسير

345إعداديةألهاشميه31618بابلذكركرار فاضل محمد408052

346إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي عبدالكريم موس198464

347إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد مجيد جاسم176167

348إعداديةألهاشميه31618بابلذكراحمد رائد عبدالسادة175947

349إعداديةألهاشميه31618بابلذكراحمد حسن عبد187798



350إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعبدهللا زيد حنتوش529743

ي كاظم197597 351إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد راجر

352إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمصطفن كاظم عبود500746

353إعداديةألهاشميه31618بابلذكرخليل ابراهيم عبيد198129

354إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعباس عبدهللا علي198600

355إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعبدهللا علي محمد187851

356إعداديةألهاشميه31618بابلذكرباقر رائد عبدالكاظم197544

357إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد صالح محمد197442

358إعداديةألهاشميه31618بابلذكرانمار حسن موس198007

ن خالد هادي529720 359إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسير

 عدنان علي174004
360إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمرتضن

361إعداديةألهاشميه31618بابلذكرنارص عبود زامل500926

362إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحمزة فارس خضير308600

363إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد سعدون عليوي175601

364إعداديةألهاشميه31618بابلذكرامير كامل يوسف198184

365إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسن علي طالب407035

366إعداديةألهاشميه31618بابلذكرزين العابدين اياد قحطان500927

367إعداديةألهاشميه31618بابلذكرابوالقاسم محمد ثامر تركي500882

ن عبدالكاظم306135 368إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي حسير

369إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد حليم حيدر197537

370إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي كاظم حشاش174979

 علي حسن197500
ن 371إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسير

ن306832 372إعداديةألهاشميه31618بابلذكرزين العابدين محمد حسير

373إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد صباح هاشم198559

374إعداديةألهاشميه31618بابلذكرجاسم محمد جاسم554272

375إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعمار سليم حسون500867

376إعداديةألهاشميه31618بابلذكراحمد علي جاسم173128

ي408550 ن صير 377إعداديةألهاشميه31618بابلذكرامير حسير

ن307579 ن ازهر عبدالحسير 378إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسير

379إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمالك كاظم عبد187890

380إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسن علي عبيس407902

ن سلمان197489 381إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمخلد عبدالحسير

382إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي قاسم كاظم197565

ن محمد رسحان308343 383إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسنير

384إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحيدر فاضل عناد500789

385إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحارث حسن علي175656

386إعداديةألهاشميه31618بابلذكرامير عدنان عباس407926

387إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسام فاضل كريم175188

ن صادق529699 388إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي حسير

389إعداديةألهاشميه31618بابلذكروائل عبد جاسم188240

390إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي رحمن كشاش198635

391إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي عايد حمزة407853

392إعداديةألهاشميه31618بابلذكرالهادي عماد هادي408557

ن عيىس محسن308031 393إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسير

 ثامر علي187920
394إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمصطفن

 قاسم تركي306648
395إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمرتضن

396إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسن علي حسن175690

397إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعبدالرحمن حسن نايل188144

ن محمد غالب500840 398إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسير

ن غضبان عباس198791 399إعداديةألهاشميه31618بابلذكرحسير

400إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد كاظم عبود306932

401إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد مهدي جاسم198376



402إعداديةألهاشميه31618بابلذكرباقر عايد علي408080

ن جواد198062  حسير
403إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمصطفن

404بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد عباس ثكب173205

405بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكراحمد كريم حسن407986

406بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحليم حيدر علي197548

ن307455 407بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرطالب عليوي حسير

408بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرانيس عبيد مرهج307731

409بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرماجد حيدر علي308216

410بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرفالح حسن عبود307336

ن فاضل جير529707 411بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرحسير

412بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرقاسم سعد عباس187733

413بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرماهر هادي كاظم307512

414بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكركاظم كريم حسون176019

415بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكرمهند هاشم عبادي306160

416بكالوريوسألهاشميه31618بابلذكروسام سالم دخيل197478

417دبلومألهاشميه31618بابلذكرقاسم تركي محيسن407910

418دبلومألهاشميه31618بابلذكرناظم كاظم طالب175640

419دبلومألهاشميه31618بابلذكرنعمان عباس كريم176427

420دبلومألهاشميه31618بابلذكرحيدر حميد جير187659

ن طاهر197627 421دبلومألهاشميه31618بابلذكراحمد حسير

422دبلومألهاشميه31618بابلذكرنعمان حاتم جاسم187710

423دبلومألهاشميه31618بابلذكركاظم داود سلمان187654

424دبلومألهاشميه31618بابلذكرحسن خليل محمد187791

425دبلومألهاشميه31618بابلذكرقحطان صبار دريب305882

426دبلومألهاشميه31618بابلذكراحمد مهدي صالح174939

427دبلومألهاشميه31618بابلذكرعباس محمد جاسم188237

428دبلومألهاشميه31618بابلذكرمؤيد صالح شمران187975

429دبلومألهاشميه31618بابلذكرقطران جاسم عبيس307101

430دبلومألهاشميه31618بابلذكرضياء حسن منىسي407943

431إعداديةألهاشميه31618بابلذكرصفاء حسن كاظم197723

432إعداديةألهاشميه31618بابلذكرصالح مهدي هاشم307467

433إعداديةألهاشميه31618بابلذكرعلي حسن حمزة175679

434إعداديةألهاشميه31618بابلذكرنصير حمزة عبدهللا500914

435إعداديةألهاشميه31618بابلذكراحمد عودة شطب187799

ن راشد554233 436إعداديةألهاشميه31618بابلذكرغسان حسير

437إعداديةألهاشميه31618بابلذكرمحمد بدر داود307795

1ماجستيرألهاشميه31618بابلأنيىصمود عبدالكاظم سلمان554208

2ماجستيرألهاشميه31618بابلأنيىسهاد جميل هادي306866

3ماجستيرألهاشميه31618بابلأنيىلقاء صادق جعفر408007

4ماجستيرألهاشميه31618بابلأنيىحوراء غازي عكروك407956

5دبلوم عاليألهاشميه31618بابلأنيىانتصار كاظم طالب176109

6بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىابتسام حسن منىسي500942

7بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىسناء حسن منىسي500943

ى عودة رشيد176214 8بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىبرسر

9بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىفضيلة فاضل كريم307142

10بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىاخالص جفات محسن172880

11بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىكريمة سعد عبدالرضا306606

ي407017
12بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىاشواق فالح هانن

13بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنرسين توفيق صالح306097

14بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىضمياء حمزة هادي187778

 علي187849
ن 15بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرسالة حسير

16بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىدانيال رزاق دراغ175230



17بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىاحالم نور محمد307233

18بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىعلية جواد حسن197524

19بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب كطوف حارث174836

20بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىاسماء ابراهيم نعمة306091

21بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىايناس عباس قحط197468

22بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرنا شاكر عبدالحمزة175112

وق نصيف جاسم172922 23بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرسر

24بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىشيماء عباس عبود197639

25بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىانتصار عبيد قصاد188093

26بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىسؤدد هاشم عبادي176204

27بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىحنان عدنان عباس187692

28بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىسهاد فاضل هادي306154

29بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىاسيل شاكر عبدالحمزة173621

30بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرؤى محمد كاظم187776

31بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىمروة عبدالكريم دوهان187770

32بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىفاديه فارس نعمه188039

ي175851
33بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنغم وهاب راضن

34بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرسور سعد داود408027

35بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىعلياء عبدالواحد حسن187853

36بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرويدة كريم عطية187832

37بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرباب جاسم هادي408009

38بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىدنيا شهاب حمد306018

39بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىبتول فاضل جاسم307518

زهراء حامد عبدعلي188282
40بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيى

41بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب صالح مهدي306397

42بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىغيداء عبدالهادي كريم172995

43بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىديار محمد عبد554222

44بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىسارة حمزة طاهر176343

45بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىامال نجم عبيد307090

46بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىوئام حسن حميد408107

47بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىسامرة عبدالرحمن هاشم174804

48بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىسيليا رزاق دراغ175025

49بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىدعاء جاسم عباس308006

50بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىدعاء جاسم محمد307957

51بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىهدى قاسم سلمان500735

ايالف علي حمزة307134
52بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيى

زهراء سامي حسن197578
53بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيى

54بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرؤى ماجد محسن306559

ي188034
55بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزهراء صباح شمحن

ن هراطة174291 56بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنرسين حسير

57بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىافراح عباس فرحان187833

58بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزهراء ابراهيم فاضل307838

59بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىحال يحير علي407909

ن407033 60بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىمريم حازم حسير

61بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب عمار عباس188273

62بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىانوار جبار حسن175012

ن529852 63بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىاسيل صباح حسير

ن174998 64بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىارساء علي حسير

65بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىعذراء عباس محمد306814

ن407038 66بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزهراء حازم حسير

67بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىندى صبار عبد188267

68دبلومألهاشميه31618بابلأنيىزينب جواد كاظم188278



69دبلومألهاشميه31618بابلأنيىمناهل حمزة عجيل188191

70دبلومألهاشميه31618بابلأنيىفضيلة محمد هندول175502

71دبلومألهاشميه31618بابلأنيىفاطمة فخري جاسم188186

72دبلومألهاشميه31618بابلأنيىعلياء قدري شمران407022

ن حسن307782 73دبلومألهاشميه31618بابلأنيىفاطمة حسير

74دبلومألهاشميه31618بابلأنيىختام سلمان كاظم307225

75دبلومألهاشميه31618بابلأنيىسهاد حسن عبدالمطلب188089

76دبلومألهاشميه31618بابلأنيىميعاد لفته كاظم306143

ي308464 ن خير 77دبلومألهاشميه31618بابلأنيىفاطمة حسير

78دبلومألهاشميه31618بابلأنيىامنة عبيس كاظم174267

79دبلومألهاشميه31618بابلأنيىفردوس داود سلمان187979

80دبلومألهاشميه31618بابلأنيىندى سالم عبدالحمزة500960

81دبلومألهاشميه31618بابلأنيىاالء سمير جمعة188214

ه رسيبت عبود408641 82دبلومألهاشميه31618بابلأنيىامير

83دبلومألهاشميه31618بابلأنيىرنا خفيف عبيد305728

84دبلومألهاشميه31618بابلأنيىايمان عبيد قصاد188101

85دبلومألهاشميه31618بابلأنيىسمر جاسم حبيب536502

سماح سامي رشيد307448
86دبلومألهاشميه31618بابلأنيى

فرح علي ليل174038
87دبلومألهاشميه31618بابلأنيى

88دبلومألهاشميه31618بابلأنيىرقية عبداالمير عطيوي173908

فاطمةالزهراء مالك عبدعلي306598
89دبلومألهاشميه31618بابلأنيى

90دبلومألهاشميه31618بابلأنيىمسار حاكم مهدي301792

91دبلومألهاشميه31618بابلأنيىنغم نور هادي173185

92دبلومألهاشميه31618بابلأنيىنضال فاضل عبدالرضا187837

ن هادي188269 93دبلومألهاشميه31618بابلأنيىايمان عبدالحسير

ن علوان407925 94إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىزينب حسير

فريال علي حمزة408076
95إعداديةألهاشميه31618بابلأنيى

96إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىثمينة هاتف سلمان308506

ة فاضل جابر307506 97إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىامير

98إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىخولة حاكم جويت305832

ن عبدالرضا407962 99إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىندى عبدالحسير

بدور علي موس306046
1ماجستيرألهاشميه31618بابلأنيى

2ماجستيرألهاشميه31618بابلأنيىدعاء فاضل محمد407964

ن198650 3ماجستيرألهاشميه31618بابلأنيىزهراء صبار حسير

4بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىوفاء سعد عباس187820

5بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنداءصدام احمد محمد307460

ي307476
6بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىحوراء وهاب راضن

7بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىمروة علوان ذياب197705

ن عبيد500864 8بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنبا حسير

9بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىشيماء حميد حسن187739

ن197874 ي حسير
10بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىشيماء راضن

ن198233 11بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىحوراء صبار حسير

12بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنرسين علي هادي306564

13بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىدعاء جبار حمزة188110

14بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىمها جواد خضير306549

15بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىمروة منىسي عبيد308680

ين عبدالحمزة غالب188242 16بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىشير

زمزم علي ليل197645
17بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيى

18بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىضمياء فخري عبدالسادة187794

19بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىكرستال كاظم هادي408058

20بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىفاطمة حمزة وناس173291

21بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىخلود محمد حسن188202



22بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىسمر نهروان عباس407848

23بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىمريم صالح محمد176356

24بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينة حاتم غانم554234

25بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىدعاء حميد حسن187736

ن198654 26بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىاسيل احمد حسير

27بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزهراء قاسم هادي174144

28بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىوحيدة جميل مزهر307108

29بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرباب كريم علوان188015

30بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىمريم غثوان كاظم323697

31بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب سامي سلمان306807

ي187876 32بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىعذراء عبدالكاظم ناجر

33بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىسحر عباس خليل407955

34بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىفاطمه كاظم عباس407974

35بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنورالهدى عبدالسالم خلف197689

36بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىايات طالب جبار308039

نورس علي كاظم308000
37بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيى

38بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىارساء صاحب عبد175886

ن عبد306862 ن حسير 39بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىحنير

40بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنبا عامر مدلول187925

41بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىامنة سليم كريم175263

42بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىساره شاكر حسن187971

43بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىسحر كامل محمد306951

44بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىشهالء حميد رشيد500726

ن عبدالكاظم308332 45بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنور حسير

46بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىصبا فالح جاسم197657

 رومي187773
ن 47بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىبان حسير

ن عبيس307139 48بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىخمائل حسير

49بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىورود ماجد عبد174183

50بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىختام عطيوي سلطان187697

51بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنرسين هادي كاظم173146

52بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزهراء عباس جوهر187886

53بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىاسماء هادي عباس529665

54بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزهراء محمد سكر187958

55بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىريام ناجح عبدالمهدي554227

56بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب عباس اسماعيل308501

زهراء سامي سلمان187824
57بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيى

58بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىفاطمةالزهراء رشيد مجيد176049

59بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىسجا جواد جاسم308026

60بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرغد رحيم عبد187815

61بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىهبة عبدالحسن مراد187937

ن187667 62بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىدعاء كاظم حسير

63بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىصبا جاسم حشاش197649

ن500748 64بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىلقاء محمد حسير

65بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىارساء فاضل محمد407966

66بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىماجدة شاكر عناد408017

67بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىلقاء عباس صالح308652

68بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىاجنان رضا سواد173835

69بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرفل عبدالمهدي حسن408015

ن عليوي صالح187641 70بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىياسمير

71بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىاكرام حاكم عبيس173660

72بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىحوراء سالم هادي500878

73بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىازهار جبار رسحان308605



74بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنور فاضل جاسم307540

75بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىهدى حسن هاتف500759

ن عباس307482 76بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب حسير

ري  هام علي نافع188246
77بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيى

78بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب عباس عليوي187731

سوالف قحطان علي187977
79بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيى

80بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرسل سعد عبدالحمزه500922

81بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنور عامر مدلول187660

ن172958 82بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىارساء صباح حسير

83بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىشمس فوزي محسن173172

84بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىصابرين محمد مجيد307117

85بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىبراء هادي عباس529658

86بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىعبير كريم عداي187719

87بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىارساء فاضل مزهر407025

88بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىشيماء يوسف هاتف407036

89بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزهراء نعمة كريم408736

90بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىاالء فخري عبدالسادة187786

ن187652 91بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىفاطمه حليم حسير

92بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب عالء عبدهللا500947

ي غدير307328
93بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىتبارك راضن

ن سلطان187934 94بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىثرى حسير

95بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنهاد محمد خليفة307314

صبا علي حميد307428
96بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيى

ن407957 97بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىدعاء محمد حسير

98بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىضح عباس خليل307909

99بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىسحر محمد عبدالكاظم259733

100بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرسل سليم كريم175276

ن شعيب198281 101بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىايام حسير

102بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب خليل ابراهيم307120

103بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىحوراء جاسم محمد308035

ن305984 سمر علي حسير
104بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيى

105بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب سعدون عليوي305867

106بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب رحمن كشاش175044

107بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرفل مجيد جهاد173605

نورالهدى محمد غالي307744
108بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيى

109بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىعبير حليم عبدالحمزه408020

دنيا علي محمود305988
110بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيى

ن305934 111بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنهاد رسمي حسير

112بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزهراء حميد حسن187944

ميالد علي عبيد475735
113بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيى

114بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىحال هادي حمزة197475

ن عاد كامل175324 115بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىحنيير

116بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىسارة عبداالمير عطيوي187946

117بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىهجران عبدالكاظم عباس187843

118بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىورود خضير مراد308007

119بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىسارة فالح عبدالهادي187966

ي175737 120بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىايالف محمد ناجر

121بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزهراء عبدالرضا ابراهيم407961

ن187646 122بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنور حليم حسير

123بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىوفاء حاكم نوير188248

ن197583 124بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىهاجر ناهض حسير

125بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب موس حسن307153



126بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزهراء رسول عباس306083

127بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىحوراء عبداالمير عطيوي174925

128بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب فاضل محمد407950

129بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنغم كريم جاسم198513

130بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب عدنان هادي188250

131بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب محسن تاية198293

132بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب كاظم حشاش174971

ي174169
133بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىحوراء هاشم راضن

ن198580 شاب حسير 134بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزهراء رسر

135بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىفاطمة خضير عباس175970

ن عبدالكاظم305919 136بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىهدى حسير

137بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنرسين فارس عبدهللا306669

ن نوح173942 ن حسير 138بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىياسمير

139بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب عبدالرزاق محسن198544

ي187872
140بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىسحر رعد راضن

141بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىسجا فالح عبدالهادي188256

142بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرغدة جدوع عناد307058

143بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىاالء حميد رشيد500702

اس شاكر عبدالحمزة175984 144بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنير

145بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرغد ضياء مدلول197668

146بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىعبير عباس شعالن173748

وق طالب جبار175458 147بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرسر

148بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىاية فالح عبدالهادي188260

149بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب عبدالحمزة غالب187705

150بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىايناس شاكر حسن187728

151بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىهبة جابر رحيم308381

152بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنبا كاظم عيدان173966

153بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىحوراء مهدي جاسم259550

154بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزهراء باسم كاظم187749

155بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرسل غازي حسن198769

156بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىالهام هاشم عبد175175

157بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىفرح طالب جبار306639

158بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىمين طالب عبيس407908

159بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرواء كاظم حسن306678

160بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىمين حاتم حمزه173300

ن408822 161بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىفاطمة محمد حسير

ن عمران187831 162بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىريام حسير

163بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىفوزية صباح عيال305972

ن كاظم حمزة308697 164بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىحنير

حسناء علي عبيس407868
165بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيى

166دبلومألهاشميه31618بابلأنيىنور محمود سكر176306

167دبلومألهاشميه31618بابلأنيىلم عبدالكريم جواد407854

168دبلومألهاشميه31618بابلأنيىرواء عليوي صالح187968

169دبلومألهاشميه31618بابلأنيىضح علي حميد307146

170دبلومألهاشميه31618بابلأنيىزينة هادي عباس176434

171دبلومألهاشميه31618بابلأنيىوضاح عبدالكاظم عباس198782

ن حمزة188262 172دبلومألهاشميه31618بابلأنيىتبارك حسير

173دبلومألهاشميه31618بابلأنيىفاطمة عباس فرحان188265

 رومي187772
ن ة حسير 174دبلومألهاشميه31618بابلأنيىامير

سمر سامي رشيد500785
175دبلومألهاشميه31618بابلأنيى

176دبلومألهاشميه31618بابلأنيىبراء عدنان محيسن407872

177دبلومألهاشميه31618بابلأنيىاسماء جهاد عبدالحمزة187810



ن187811 178دبلومألهاشميه31618بابلأنيىجنان كاظم حسير

179دبلومألهاشميه31618بابلأنيىسارة حكيم عباس187807

180دبلومألهاشميه31618بابلأنيىايات جواد طالب407857

181دبلومألهاشميه31618بابلأنيىخديجة حمزة عصفور197720

182دبلومألهاشميه31618بابلأنيىطيبة كاظم شاكر307902

183دبلومألهاشميه31618بابلأنيىفاطمه ستار جاسم360575

184دبلومألهاشميه31618بابلأنيىحوراء رحمن جمعة176042

185دبلومألهاشميه31618بابلأنيىايالف عادل عبدهللا407911

ن هادي187748 186دبلومألهاشميه31618بابلأنيىزينب عبدالحسير

ن197592 187دبلومألهاشميه31618بابلأنيىدعاء ناهض حسير

188دبلومألهاشميه31618بابلأنيىزهراء عبداالمير عطيوي407982

189دبلومألهاشميه31618بابلأنيىمروه مؤيد هاشم197517

حوراء جمال علي307788
190دبلومألهاشميه31618بابلأنيى

ن عبيس306132 191دبلومألهاشميه31618بابلأنيىريام حسير

192دبلومألهاشميه31618بابلأنيىزهراء جبار شاكر307156

ن307495 193دبلومألهاشميه31618بابلأنيىرنا محمد ياسير

194دبلومألهاشميه31618بابلأنيىسارة عباس صالح529621

195دبلومألهاشميه31618بابلأنيىزينب طالب وناس174891

ن عبدعون408833 196دبلومألهاشميه31618بابلأنيىسهام حسير

197دبلومألهاشميه31618بابلأنيىسحر محمد جاسم306788

198إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىنجالء محمد عباس198577

ي كاظم308513
199إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىاسماء راضن

200إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىرقية جابر عباس407917

201إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىفاطمة هيثم جاسم408050

ن جواد174362 202إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىزينة حسير

203إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىزهرة عادل كاظم308356

204إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىزهراء محمد بدر307806

ن188132 205إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىزهراء حليم حسير

ن شاكر جواد308495 206إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىبنير

هديل علي حمد461172
207إعداديةألهاشميه31618بابلأنيى

 سلمان ديلي176281
ن 208إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىبنير

209إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىزهراء سعد جودة197718

 علي كاظم198443
ن 210إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىحنير

211إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىمالك جالل هالل198452

212إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىهبة نضال محمد173273

 علي307545
ن 213إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىعلياء حسير

ي176065
214إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىايالف محمد حسونن

نورالهدى علي حسن173771
215إعداديةألهاشميه31618بابلأنيى

ي561682 216إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىنبا يحير ناجر

217إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىانوار محسن زايد197665

218إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىدعاء حمد عبد197919

219إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىزهراء جبار هادي500731

220إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىغفران محمد ابراهيم188259

221إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىرشا كاظم رضا307346

طفوف علي ابراهيم306849
222إعداديةألهاشميه31618بابلأنيى

223إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىزهراء محمد عبدزيد308470

224إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىزينب سليم علي306696

ن عبد407874 225إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىنرسين حسير

226إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىتبارك جبار شاكر305755

صفا علي عباس198640
227إعداديةألهاشميه31618بابلأنيى

تبارك علي ابراهيم306857
228إعداديةألهاشميه31618بابلأنيى

ن جفات331366 229إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىايمان حسير



230إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىحوراء ضياء حسن198095

ن صادق عبدالخضن307943 231إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىصفير

232إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىفدك الزهراء فاضل جاسم308203

تمارا محمد علي187645
233إعداديةألهاشميه31618بابلأنيى

 علي307436
ن 234إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىزهراء حسير

235إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىحال فيصل عطية197574

ي307751
زهراء علي حسونن

236إعداديةألهاشميه31618بابلأنيى

237إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىتبارك حمزة طاهر187671

ن صادق جعفر198478 238إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىحنير

239إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىرملة مهند فاهم173038

هاجر علي هاتف500801
240إعداديةألهاشميه31618بابلأنيى

241إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىمريم مهدي جواد198607

242إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىزينب ستار جاسم360909

243إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىاية صفاء حبيب307905

244إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىحوراء يوسف عباس306113

245إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىالزهراء مهدي صالح554225

246إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىتغريد جاسم محمد176176

247إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىفاطمة عبداالمير عطيوي198799

248إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىحوراء محمد رسحان308433

249إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىشهد فيصل عطية198254

250إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىنبا صباح سلمان197508

251إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىدعاء صبار عباس197715

ن عباس جعفر188071 252إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىبنير

ن307954 253إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىرباب ناهض حسير

254إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىضح سالم سامي198816

شهد ناظم علي197575
255إعداديةألهاشميه31618بابلأنيى

256إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىمريم خلفة طالب259569

257إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىدنيا فليح حسن307423

258إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىزينب عباس جوهر305740

نورالهدى سامي مهدي408673
259إعداديةألهاشميه31618بابلأنيى

260إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىصابرين شاكر جواد308516

ن305993 261إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىحوراء رسمي حسير

ي561684 262إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىزينب كامل ناجر

ن عمران198675 263إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىهدير حسير

264إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىحوراء حيدر جاسم529614

ن554257 265إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىوالء محمد حسير

ن رسول عباس529833 266إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىبنير

267إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىفاطمة فاهم محمد259743

268إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىاخالص علي مردان176376

رقية سامي سلمان554242
269إعداديةألهاشميه31618بابلأنيى

ي كاظم529844
270إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىايات راضن

271إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىزينب علي نافع197694

272إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىغصون هيثم جاسم408086

273إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىعذراء رسول عباس529696

ن جاسم صير407972 274إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىبنير

ي176087
275إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىاصيل محمد حسونن

276إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىزهراء جعفر جاسم187715

277إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىشهد ثامر كاظم197711

278إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىشهالء حاكم مهدي198615

279إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىاثمار ساجت هاشم198533

280إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىمريم كريم علوان187767

281إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىزينب علي راجح295399



282إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىانوار فاضل كاظم306165

ن اعالن كاظم529615 283إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىحنير

284إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىرقية مهدي جواد296413

285إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىنور انيس عبيد307734

286إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىحوراء جواد خضير198666

287إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىتمارا حمزة فليح307697

288إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىزينب علي دوهان187677

289إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىزهراء جليل كريم188140

290إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىايمان حسام كاظم408649

291بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىزينب كريم كاظم498572

ن عبد308014 292بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنضال حسير

293بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىانتصار كريم صاحب187951

294بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىازهار عبدالجواد محمد173682

295بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىفضيلة حسن دبعون187716

296بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنرسين صادق عبيد187952

297بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىحنان وناس حسن175703

298بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىرساج حنتوش خريبط176417

299بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىخمائل محسن زايد198333

300بكالوريوسألهاشميه31618بابلأنيىنادية مزعل مجيد407969

301دبلومألهاشميه31618بابلأنيىهدى جاسم حشاش174319

302دبلومألهاشميه31618بابلأنيىازهار رضا محمد307341

ى جبار مبارك188158 303دبلومألهاشميه31618بابلأنيىبرسر

304دبلومألهاشميه31618بابلأنيىكفاية عبدالكريم مزيعل307727

305دبلومألهاشميه31618بابلأنيىسهاد عبدالكاظم سلمان408815

306دبلومألهاشميه31618بابلأنيىامل حمزة جاسم308664

307إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىسحر جبار هادي408100

308إعداديةألهاشميه31618بابلأنيىنادية كاظم هادي305875

1دكتوراهمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي جواد كاظم469256

2دكتوراهمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرصفاء صبار عطية329394

3دكتوراهمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرطارق مهدي عباس469100

4ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر عبدزيد سداوي469074

وز545757 5ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد عبيس فير

6ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي عبد هاشم315105

غام جليل كريم527382 7ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلذكررصن

8ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم عمار حمود322739

ن جاسم محمد314974 9ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

10ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرميثم رحمن محيسن323027

11ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي جليل عرس545764

12ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد رزاق حمزة315080

13ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلذكررائد حسن زغير413741

14ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر محسن راشد315120

15دبلوم عاليمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرفرزدق كريم عبد324903

16بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحمزة حليم جير199021

17بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعبدالجواد حميد شخير315093

18بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر حسن زغير315598

19بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحمزة محسن هادي469077

20بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد شهيد حمود469115

21بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركاظم سلمان فهد545761

22بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرشاكر كاظم عباس324355

23بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرميثم سلمان حمود469127

ي469061
24بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعزيز جعفر راضن

25بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرجواد ابراهيم بلط324351



26بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرهادي جواد عبدالعباس199337

27بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرماجد طهيلي شدهان469079

28بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم خريبط عودة527403

29بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكررياض مراد عبدالعباس199366

30بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرراجح حسن علوان315097

31بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي ظاهر عيدان199201

32بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم خضير كاظم324516

33بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي عبدالحمزة علي315589

ي199425
34بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرخليل علي شمحن

35بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركاظم عبدالمحسن عبدالجاسم324080

36بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد حسن عبدالكاظم527405

37بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعدنان كريم علوان199083

38بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم نوي  ىهي شاكر315173

ي322808
39بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد محسن هانن

40بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعصام رحمن عبد469118

ن عبد469164 41بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركرار حسير

42بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرهيثم مراد عبدالعباس199126

43بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي حمزه نزال198968

44بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي حسن حديد315179

45بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعدي عبدالجمال مالك314996

46بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرجواد عبدالكاظم محمد315060

ي محمد323534
47بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرهشام هانن

ي جير324492
48بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرصالح حسانن

49بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرباسم حمزه عبود322640

50بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصعب عبدالكاظم سلمان315094

51بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرجابر عواد مخيف315150

52بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد جالوي كريم198991

53بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد حمزة كاظم329355

54بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي عدنان محمدجواد324884

55بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم محمد حسن469098

56بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي حمود عبد315065

ن315471 57بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد حمزة عبدالحسير

58بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد محمد حسن545751

59بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمرتضن محمد حسن خليل199016

ي545763
60بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكروليد كاظم شمحن

ن عامر199061 61بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرفالح حسير

62بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرميثم عباس حوان413749

63بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعباس كاظم دوهان469096

ي199233
64بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرباسم مقصد راضن

65بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرميثم حبيب حسون315096

66بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرلطيف صالح حسن327357

ي علي315576 67بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرتوفيق خضير

68بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرصالح مهدي عباس199158

69بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرزكي كريم رسحان469057

70بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعقيل عادي جياد315068

71بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعقيد حسن زغير413738

ن199023  علي حسير
72بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمثين

73بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرنذير يحير جليف327110

74بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعقيل جليل حمود199088

75بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحازم جبار مرزة324990

76بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرماهر جاسم محمد315126

77بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد عبد هاشم328320



78بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعباس مراد عبدالعباس329429

79بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكروسام حامد مالك323433

80بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد حمزة مطرسر469063

81بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد محي عبيد315032

ن كاظم حمادي199323 82بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

83بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي عزيز سالم199029

84بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركاظم هادي محيسن315164

85بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد نعمان عبدالزهرة199047

86بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد حاتم عباس316035

87بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسام حاكم كاظم322754

88بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرفارس ماهر عبدالكاظم469240

89بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن هادي سلطان322812

ن323603 90بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي نارص حسير

91بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرباسم نوي  ىهي شاكر199237

92بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرماجد حاتم عباس413735

93بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعباس فخري كاظم316330

94بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركرار محسن راشد315053

95بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمهند فاضل احمد199212

96بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمنذر نعمان عبدالواحد527375

97بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرصباح حرير حميد295382

98بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرغيث عبدالرضا عبدالجاسم322955

99بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحبيب جعفر طعمة329476

100بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسالم سالم حسن199062

ن حمد323023 101بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم حسير

102بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم خليل اسماعيل527401

ن نجم عبد322970 103بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

104بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمنتظر علي شاكر324693

105بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر عبدهللا محمد199309

 علي مجيد315604
ن 106بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

107بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعصام علي كاظم329333

ن جبار شومان469087 108بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

109بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي سعد رسيسح327939

110بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد عبدالرحيم عباس199372

111بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد كاظم تاية324772

112بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم عبدالكاظم هادي555027

ن527372 113بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد سليم حسير

114بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعباس كاظم محمد328943

115بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي نوري محمد323473

116بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر عباس ديلي469093

117بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد زيدان لفته315639

118بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسالم وحيد عبيس315424

119بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن حمزة نزال323104

120بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن راجح محيسن325010

121بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركرار حسن جاسم198979

122بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرلؤي جاسم محمد469405

123بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكروليد سعد عبس469073

124بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعالء سالم كريم199182

125بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرامجد محي عبيد328002

126بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر قاهر هلول323540

127بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحسن محمد حمزة469140

128بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد يوسف نعمة323097

129بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرساجد سلمان حلواص315089



ن محيسن324034 130بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعبدالستار حسير

131بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد حكيم عبدالحميد199272

ي413778
ن حسونن 132بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي حسير

133بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرستار عبدالزهرة كاظم199206

134بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن كريم كاظم324409

135بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرماهر عبدالمجيد عبدالجاسم328237

ن جاسم323585 136بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعماد حسير

137بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرامير جواد عبدالكاظم322686

138بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرانور زاهر عبدزيد315601

139بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكررافد حميد علوان329326

140بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراسعد حليم جير328368

141دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي حاكم شمران328383

142دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن طراد جياد216884

143دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي ثامر كاظم329465

144دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم عبدزيد طرخان328418

ن جاسم بدر324931 145دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرياسير

ي جواد كاظم199085
ن
146دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعوق

147دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي فيصل عبدالكاظم544298

ي طعمة315061 148دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعالء لعيير

149دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكررائد كاظم جاسم545767

150دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكركاظم عبيس عيدان328371

151دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد صالح عباس469249

152دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرطارق محسن عبدهللا360846

153دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد موس عبدالعباس327338

ن عدنان كشاش324979 154دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

155دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكركامل سايب متعب469235

156دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكركريم مليوي جواد324480

ن جلو حسن199067 157دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرامير

158دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكراسماعيل علي خلف469081

ن216970 159دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرضياء جواد حسير

160دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن صبيح عبد469102

161دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد جاسم محمد469174

162دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسيف راهب كريم323018

163دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي فالح حميد555768

164دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرضياء يوسف جير316305

ن عبد469154 165دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي حسير

166دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر ارحيم حمد329745

ن عبادي حسن469169 167دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

168دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكربسام مدلول فيصل199078

ن دوي    ج315133 169دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعالء حسير

170دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرامجد عامر جواد322999

171دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد سعد رسيسح327933

172دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكركرار كريم جواد469116

173دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمنتظر عباس فدعم199007

174دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرنور جواد عبيد469067

175دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر جاسم كاظم324946

176دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي كريم نعمة469103

ي199231
177دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد محسن هانن

 علي عبدالحمزة329313
178دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن

ن عماد يحير199084 179دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

ي كاظم315110 180دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر ناجر

ن هادي محيسن326772 181دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير



ن469110  علي حسير
ن 182دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

183دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمهند سعد محمد198924

ن كاظم469128 184دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم حسير

185دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي كريم كاظم328412

186دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن حامد عبدالسادة323008

187دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد محي طالب469163

188دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسجاد جبار شومان328171

189دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسجاد حسن راشد327909

190دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم نارص مهدي328276

191دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرلؤي جبار وساف323575

192دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر حامد مخيف469141

193إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكررحمن عبدالواحد عبدالحسن199038

194إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرفالح حسن عبد413734

195إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرنعمة عبيد كاظم324369

196إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرصالح مهدي كاظم469059

197إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحمزة خالوي صفر330768

198إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعباس عناد رسحان199150

199إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرثائر فري    ح حسن527394

200إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكررضا سلمان صكبان199144

ن عبود469104 201إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركاظم حسير

202إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرغانم جير جواد328380

203إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركاظم عبدزيد سداوي545769

ي عبدالزهرة كاظم469082
204إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرغين

205إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرناجح شهيد دوهان469107

ب323819 206إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرفاضل حسن دهير

207إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد كامل متعب258341

208إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراكرم رحمن كاظم469158

ن199173 209إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد حسن حسير

1ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد عبدالجاسم نزال322800

2ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعبدالكريم عباس كريم555659

3ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن سالم كاظم314970

4ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي عدنان عبس199002

5ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعباس حمود جاسم198910

6بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمهند قاسم خضير328244

7بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكروسيم محمد مجيد322747

8بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسام مدلول فيصل199181

ن عبد527391 9بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد حسير

ي عزيز413714
10بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد راضن

11بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمرتضن ناظم جاسم327868

12بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمنتظر ماجد جاسم199202

13بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسعيد حميد سعيد198872

14بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعالء تاية ماجود199174

15بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكريارس عمار حمود315633

16بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد رزاق حمزة469125

 علي خلف469054
ن 17بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرتحسير

18بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر مراد منوخ199054

19بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد علي مرزه527402

ن حمد316377 20بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي حسير

21بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرصباح مهدي كاظم322995

22بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركرار شاكر سالم329592

23بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسام سعد جاسم322901

ي316053
24بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم محسن هانن



25بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسامر عبدالسادة سلمان330916

ي331004
 
ن رزوق 26بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسالم حسير

27بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراسعد نارص ضعيف199102

 علي عبيد323804
ن 28بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

ن كامل327641 29بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر حسير

30بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرماهر حميد جاسم330148

31بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكررسول كريم دحام469132

ن327686 32بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن علي حسير

33بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرانور غالب مهدي199162

34بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي صالح مهدي198937

35بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكررائد حمزة حمد314978

36بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعالء موجد كاظم527386

ي رحم316349
37بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكررسمد راضن

38بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر حمود عبيس316253

ن هادي حلو322696 39بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

40بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي جواد كاظم315838

ي منصور199105
41بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركاظم ماسر

ن324783 42بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرايهاب احمد عبدالحسير

43بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي حاتم عبدالحمزة527373

44بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرجاسم محمد ادريس324973

45بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعبدهللا مهند علي327697

ن مهدي صالح327629 46بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

ن329351  محمد حسير
47بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن

48بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد فرحان عمران328268

49بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد فضل هادي469114

50بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرامير كريم جاسم527392

51بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرفؤاد ناجح كريم328424

52بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم عباس حميد469165

53بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكررضا عباس حميد469166

54بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرفراس عبدالكاظم مزهر327674

غام حيدر طالب328354 55بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكررصن

56بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرابراهيم كاظم خشان327237

57بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد حاتم منصور199466

58بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد غالي سلمان199077

59بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرجعفر جاسم كاظم198868

60بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرهشام حسن جواد527371

61بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركرار عواد عبيد469089

62بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد حسن علي545822

63بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعالء رزاق عبيد324388

ن329576 64بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم فالح حسير

ن527393 65بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسجاد عالء حسير

66بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي صكبان عبود469219

ن محمد لفته315083 67بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

68بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرابراهيم مجيد خلبوص323118

69بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد عبدالزهرة عبيس527374

70بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم اياد عليوي324983

71بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن جميل عبدالحمزة326971

72بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرصباح جير جياد323465

73بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد تركي مظلوم328444

74بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد محسن هادي315147

75بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحاتم عبدالكريم سلمان315922

76بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد قاسم محمد469097



77بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرجاسم كريم جبار198925

78بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمهند صبار عبيد323422

 مكي جميل329551
79بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمرتضن

ن322228  علي عبدالحسير
ن 80بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

81بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد قاسم جير324889

82بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركرار حمود عبيس324143

83بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم حامد زغير329386

84بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد جاسم كاظم545835

85بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعباس عالم كاظم527376

86بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن فالح حسن199100

87بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد نعيم حمزه326824

88بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمرتضن حسن عبد315666

89بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرفاضل عباس جواد323333

90بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركرار علي حمزة198952

91بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد كاظم خلف329247

92بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرزيد علي خلف545818

93بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد حمزة محمد322894

94بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعباس هادي حلو327960

95بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد عبدالكاظم هادي323616

96بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرغيث حسن شاكر198912

97بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن خضير عباس199010

98بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرامير جبار مرزة324712

99بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرليث عبدالرضا عبدالجاسم327912

100بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكريونس مكي برير199387

101بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرذوالفقار قاسم عبدالكاظم322990

102بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن حيدر محسن327126

ي555675 103بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي محي دنر

104بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرصادق احمد عيدان326927

105بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم عباس عجمي469109

106بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد راسم حمزة199432

107بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرغيث باسم كريم199193

108بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكريوسف حيدر جاسم315087

109بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمازن حامد كامل527380

110بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسجاد اسعد عامر315963

111بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرهشام مدلول فيصل329453

112بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي احمد جاسم315151

113بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكروسام حميد كريم323705

114بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد رسول محمدصالح328397

115بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد صبار عبيد316390

116بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد عبدالرضا عبدالجاسم315571

117بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد كاظم مهدي315073

118بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرفاضل عباس طعمة327398

119بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرغيث عماد نوير187875

120بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي هاتف رشيد198889

121بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم عبداليمة هادي198875

ن مهدي شاكر324153 122بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

ي رحم316224
123بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعبدالرحيم راضن

124بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر عبود عبدعلي327680

125بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي عبدالرضا اسود322831

126بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرفاضل عباس خضير215076

127بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحميد منصور حسون469106

128بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر كريم نعمة329435



129بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراكرم غزاي تومان324995

ن469092 130بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرانور صباح ياسير

131بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي موس كناوي327889

132بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرامن حامد زغير329382

133بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد عباس زغير327393

134بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعالء نبيل عيىس198921

135بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد عبدالزهرة غافل326962

ن327733 136بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسجاد محمد حسير

137بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمهيمن عبد فيصل326821

138بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد غانم محمد322707

139بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسالم باسم حمزة323289

ن199164 140بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر علي حسير

ي مهدي199199
141بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن غين

142بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرناطق هاشم محمد327118

143بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكربسمان محمد كاظم329364

144بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعقيل جابر عباس327651

145بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر خشان شالل199292

146بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي حيدر طالب316275

147بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم فرحان شنان329255

148بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرايمن سلمان حلواص323771

149بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر حامد عبيد198933

150بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسالم حميد كريم323709

ن حمود جاسم469171 151بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

152بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد علي عبدالرضا199228

153بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراكرم تركي مظلوم327882

154بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعامر غافل حميد324944

155بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد عالم كاظم324609

156بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمرتضن عبدالمنعم عبدالعزيز324333

157بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركرار فاضل جابر326753

158بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمرتضن محمد حمزة329236

159بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركرار جاسم دحام469078

160بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكررسمد قاسم خضير322551

161بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركاظم سالم ستار322668

162بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن عالوي جياد469151

163بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي اكير حامد عبدهللا329758

غام كريم كاظم322931 164بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكررصن

165بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعالء كريم حسن469085

ي عبيد199197
166بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعماد راضن

167بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي كريم كاظم322940

168بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن هادي محيسن326735

169بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرفالح حسن جاسم315023

170بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكربهاء جاسم محمد324288

171بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد نعمة كاظم413710

172بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسامر يحير جير469286

173بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرالمقداد ميثم سلمان469148

174بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي حامد كاظم323755

175بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعباس علي مهدي199210

176بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد دهش عبد469130

ن ابراهيم199081 177بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي عبدالحسير

ن315001 178بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرامير شاكر ياسير

179بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرامير حاكم كاظم329671

180بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرليث فارس حمود327920



181بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرجاسم هادي جواد469246

ن198939 182بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن فرحان عبدمعير

183بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمرتضن حسن راشد325001

184بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعامر سليم عبد198930

185بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن محمد جاسم324361

186بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر حمزة تومان329560

187بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي ظاهر حمزة315558

188بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركاظم عارف سليم527378

ن عبدالكاظم199122 189بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسام عبدالحسير

190بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمرتضن باسم نجم316465

ن315469 191بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي نور حسير

192بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعباس سالم محمد199446

193بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركرار جهاد هالل199042

194بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكروالء قاسم جير324958

ن حمزة316399 195بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي حسير

196بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد هلكان فندي316300

197بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن كاظم كاطع199070

198بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكروسام حميدي فليح327211

199بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي حميد علوان329223

200بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرزيد طالب علي199147

201بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعالء عبدالكاظم هادي328115

ب329295 202بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد كاظم دهير

203بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي جواد كاظم315588

204بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرثامر حميد جاسم323014

205بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي عامر صالح469058

206بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسام فالح مهدي322619

207بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرزيد كاظم عطية469052

208بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعقيل محمد جواد328909

 علي عبادي529937
ن 209بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

210بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسالم عبدالزهرة كاظم199068

211بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم محمد جاسم469084

ي327134 212بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرميثم عبدالواحد ناجر

213بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن فاضل جابر326759

214بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعرفان عبدالحمزة عبدالشهيد315468

ن عباس عبدهللا469108 215بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

216بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرجاسم محمد جاسم199194

ن469149 217بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكربسام سعيد حسير

218بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن احمد حمزة324674

219بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمرتضن حسن صالح199279

220بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم عباس محمد527377

ن328153 221بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد راهب عبدالحسير

222بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكررائد عبدالكاظم مجيد527387

223بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد جاسم محمد199028

224بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرامجد رسول محسن328285

225بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد جالوي كريم324054

226بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسيف جالل علي413744

227بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمهدي راهب كريم328224

228بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي سعد يوسف199013

229بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمرتضن عباس بدر199283

ن كريم كاظم326816 230بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

231بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكروائل محمد علي469071

232بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحميد جالب جاسم469120



233دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكركاظم مليوي جواد199055

 علي يارس327058
ن 234دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

ق محمد علي322557
235دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمرسر

236دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي هلكان فندي199177

237دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرجعفر عدنان نجم327384

238دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعباس جاسم جابر315052

239دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكررضا عدنان يوسف199020

ن323395 240دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم محمد حسير

241دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعبدالقادر حمزة عجيل322733

242دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر موس عبيس315628

243دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرفواز عبدالحمزة عبدالشهيد324394

244دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحسان كاظم هاشم327380

245دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم لبيب حسيب327089

ي469137
246دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرنارص جبار راضن

247دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكركرار حامد جير527379

248دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي حليم عبدزيد329459

249دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر عبدالكريم عيىس199239

250دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر عمار حمود469138

251دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعبدالخالق عباس جهادي327414

ي جاسم حمزة327410
252دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرراضن

ي جاسم199108
ن جونن 253دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

ن حامد عبد323741 254دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

255دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمازن فاضل عبد199018

256دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم عماد يحير217204

ي469064
257دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرصالح مهدي منفن

258دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد صالح حبيب545816

ي مهدي198982
259دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمنتظر غين

260دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكريارس كاظم عبدالجاسم199413

ن323122  علي حسير
ن 261دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

262دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد عباس سلطان315140

ن469086 263دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد فرحان حسير

ن عبود جاسم330902 264دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

265دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمسار منصور حسون469105

266دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي نعمة رهيف469208

ن مهدي سلطان198945 267دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

268دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد حسن صاحب عبد الزهرة327122

269دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم مراد حمد199145

ن315152 ن رسمي حسير 270دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

271دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر جاسم محمد328874

272دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعقيل حبيب محمدعلي198905

273دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعالء حميد كريم323937

274دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمهند شاكر هاشم322656

275دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد فرحان محمد199039

276دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد حامد عبدهللا315112

ن ثابت حسن324720 277دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسنير

278دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرفالح محمد زغير315582

279دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد يحير جليف199169

 علي316004
ن 280إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم حسير

281إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرميثم نذير زاحم326890

282إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمنتظر مؤيد علي315115

283إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمهند قاسم جير469111

284إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكريارس عمار ناجح326989



285إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرصادق حمزة جمعة469099

286إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسجاد عبدالحسن حمزة198874

287إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمرتضن كاظم عطيه469229

288إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم كاظم هاشم315049

289إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي كريم جلوب413729

290إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد حيدر حمزة315870

291إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركريم فاضل الزام199301

ن عالء محي330838 292إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

293إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم شهيد خالص316258

294إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراسماعيل محمد حمزة469136

295إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرامير احمد فالح330970

296إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرزيد جواد كاظم199153

297إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد فاضل سلمان545814

298إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرامير جليل جواد323596

ن324792 299إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرجمال عبدهللا حسير

300إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلوان حميد علوان469121

301إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركريم عبد عبدالساده469113

ن خضير عباس315899 302إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرياسير

303إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد حميدي هاتف315078

304إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرباقر نعمة عبيد315175

305إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرجعفر محمد جاسم323480

ي328202
306إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم فاضل راضن

307إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعباس عبدالكريم عيىس322713

308إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد مؤيد جبار199140

ن حسن315154 309إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر حسير

310إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم رحيم كريم315128

ن327419  قاسم حسير
311إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن

ي عليوي324190
312إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد حفظن

ن سليم كاظم469135 313إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسنير

314إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمنتظر كاظم جواد314980

315إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر رضا كولي199453

316إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكروسام رزاق عبيد296431

ن327230 317إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد قاسم حسير

ن عبد315493 318إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد حسير

319إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعبدهللا عماد حامد199352

320إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرهيثم نذير زاحم326858

ن324339 321إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرامير محسن حسير

 علي عاشور469090
ن 322إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

ن عواد عبيد323832 323إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسنير

ن199189 324إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسجاد ابراهيم حنير

325إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن ثامر كاظم529951

326إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرفرزدق حيدر عبود199005

327إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد حيدر عبدهللا330825

328إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي احمد عبداالمير322774

ن314988 329إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرصادق فالح حسير

330إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحاتم كريم عبيد327992

331إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرشير عمار عباس330994

ن حاكم327264  حسير
332إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن

333إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرامير حامد كاظم331038

334إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم محسن عبدالواحد469314

335إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد حيدر عبود198987

336إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمثين عبدالمحسن عبدهللا326979



ن324529 337إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي طالب حسير

338إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد علي حسن جابر198951

339إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرباقر عبدالستار جير315409

340إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن فاهم كاظم326840

341إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحاتم كريم جونة315098

342إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي عقيل كاظم328403

 مؤيد علي327713
343إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن

344إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمرتضن عبدالستار جير199275

ن469225 345إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد عالء حسير

ن حيدر جاسم199060 346إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

347إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي رزاق طعمه315160

ن315116 348إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكربهاء محسن حسير

349إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد سلمان فهد328101

350إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد ماجد فاضل327720

ن327739 351إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكررضا نارص حسير

352إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمرتضن سالم طالب324835

353إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد فاهم كاظم329449

354إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرزينالعابدين علي مجيد327952

355إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحمود ميثم سلمان469139

356إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد جاسم هادي315214

357إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن هيثم عبدالكاظم322793

358إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي عباس علي324732

359إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرايمن طالب حلواص322962

ن محمد حمزة316045 360إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكربنير

361إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن محمد لفته315893

362إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعمار عبدالستار جير199116

363إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكررضا عماد دعبول328879

ن كريم هندول214757 364إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

365إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمهدي صالح مهدي199294

366إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد عالء جليل330758

367إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي عدنان جبار469072

368إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمجتير علي عبدالحمزة413721

369إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي هادي عبيد469076

ي529928  عبدالخالق دنر
370إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن

371إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرضياء محمد لفته327872

372إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد موس كناوي324938

ن حمزة324336 373إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسجاد حسير

 مكي جميل323449
374إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن

375إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمرتضن هيثم عبدالكاظم322766

ن469050  علي حسير
ن 376إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسنير

377إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرزيد حسن جاسم555763

378إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي مهند عباس330832

379إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن حامد كاظم198878

380إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركريم حميد كريم323683

381إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمرتضن راجح محيسن315630

382إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد مهدي عبيد315102

383إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمروان فاضل احمد323072

384إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعباس ماجد عباس327970

385إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن حيدر عبدهللا330810

 علي مظلوم328429
ن 386إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

387إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمنتظر محمد جاسم199026

ي جواد315142
ن
388إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر عوق



389إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي سلمان فهد328095

390إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن محمد علي316205

391إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعباس محمد حسن529991

392إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمنتظر عامر كاظم315137

ي حميد314984 393إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحمزة ناجر

394إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن سلمان فهد324498

395إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكروائل سالم كريم315592

396إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرصادق صالح حسن327717

397إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد سالم حاكم315304

398إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد سمير جاسم331021

399إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد جاسم محمد315529

400إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرفرج شاكر مهدي199305

401إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن محمد يارس551558

402إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعالء جبار زغير315084

403إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم كاظم محمد198904

404إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسالم جاسم حسن328209

405إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرامجد حامد عبدعلي315475

406إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرانمار جبار عبيد315100

ن جاسم413725 407إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي حسير

408إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمنتدب حيدر جواد199389

409إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر كاصوص سويد199287

410إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي عواد كريم328893

411إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن علي طالب545833

ن315092 412إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم عامر حسير

413إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي فاضل عبد327747

ي حمد316024 414إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكريعقوب ناجر

ن شالل199286 415إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركرار عبدالحسير

ن جفات199341 416إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرامير حسير

417إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركاظم طارش هاشم323548

 مهند علي327705
ن 418إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

419إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسعد نعمان طالب469168

420إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن صادق طعمة469299

421إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي جبار عبدالحمزة329543

 علي عبدالحمزة329308
422إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمرتضن

ن عبداالمير مطلق469177 423إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

424إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرباقر راسم حمزة198992

425إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرلواء اكرم شياع324093

426إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد عباس فاضل315077

ن قاسم حسن315008 427إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

428إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي عدنان حسن329659

429إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرقاسم عبود زباله315085

430إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعبدهللا حميد محمد199045

431إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكريعقوب مزهر هميم322884

432إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن علي مهدي527389

433إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعبدالسالم خليل علي330819

434إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي حسن جمعه315148

ن199111 435إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعباس علي حسير

ن316422 436إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسجاد مهدي حسير

437إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي قاسم حسن315013

ن عبد جمعة327727 438إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

439إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسجاد سعيد بجاي469167

440إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرامير مكي جميل316386



441إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي الهادي منتظر علي315146

ن قاسم جير199058 442إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

443إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي محمد جاسم324321

444إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكركرار باسم حسن469070

445إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمصطفن احمد شهيد315551

446إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن هلكان فندي323731

447إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرجواد هادي كاظم327982

448إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكررسول راجح محيسن315245

ن ابراهيم فهد315074 449إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

450إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرجواد فارس جير199368

ي عليوي324202
451إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرأنور حفظن

ن329359 452إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسن جاسم حسير

ن316116 453إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسيف حامد ياسير

ن ضياء عبادي316166 454إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسنير

455إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسوالف جاسم حمزة316241

456إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد قاسم حمزه322781

457إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي توفيق عاشور315517

458إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمنتضن عباس خضير215015

459إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي جاسم حسن324718

ن عدنان عبدالكاظم199285 460إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحسير

461إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمرتضن جاسم محسن328932

462إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعلي حامد كاظم329272

463بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد كامل عبد324379

464بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرميثم عبدالكاظم سلمان413770

ي328346 465بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمهند طه حير

466بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرامال محسن نعمة198892

467بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكررائد عباس حوان329339

ن315330 468بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلذكراحمد عبداالمير حسير

469دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر راهي رحم315545

470دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحمد يوسف فراك328120

471دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكررياض اسماعيل خميس469101

472دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعدنان مزهر رضا199118

473دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعالء كاظم جودة199166

474دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرعليوي داخل كاظم323130

475دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلذكرحيدر حياوي جير328350

476إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرفالح حسن عباس323346

ي469269
477إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرسعد عبدالحسن راضن

478إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكروليد محمدعلي خضير469175

ن199149 479إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرمحسن حلواص حسير

480إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرستار جبار صلف198919

481إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلذكرباسم كريم عطية315680

1ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىسحر عبدالرزاق ظاهر469152

2بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىمين غانم كريم527381

ليل حسن علي545753
3بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

ن328196 4بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىسهام كاظم حسير

ى لهمود محمد469066 5بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبرسر

ى كاظم جاسم315637 6بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبرسر

ي545762
7بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىارساء عبدالمهدي راضن

8بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىوئام ماجد لطيف315476

9بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىنجالء حامد مهدي324645

10بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزينب كاظم جلد198913

ى عدنان كشاش198974 11بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبرسر



12بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىضمراء محمد ظاهر315609

ن323046 13بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرواء قائد حسير

ي كاظم315674
ة حسونن 14بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىسمير

15بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرسمية جاسم محمد322662

16بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىارساء مجيد سويد527388

17بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىمناهل عبد شنان330870

18بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء حمزة عبد327372

19بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىتخاديد توقيف شمران315129

20بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىدالل محمد موس329775

ي عبيد314999
ن
21بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزينا واق

22بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىعلياء عدنان يوسف322987

23بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىايناس عباس محمد469435

24بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىارساء صالح حبيب527390

25بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىفاطمة عبد جواد327364

26بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبراق قاسم محمد327349

27بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىفرقان عباس جاسم529942

28بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىامال عامر عباس199066

29بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىتماره عبدالمنعم جبار330952

30بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىهيام قاسم كشاش199079

31بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىايات اسماعيل ابراهيم469094

32بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىحوراء جواد كاظم469112

33بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىاسيل طارش هاشم329821

34بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىهبة عباس مالك199096

35بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىمروة عبدالزهرة كاظم326941

36بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىنورس سعد عبيد329378

37بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىامال حمزة محسن199270

ن315481 ي حسير
38بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىساره عبدالغين

ى خليف عبيس328191 39دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبرسر

ثمينة علي سلطان326907
40دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

ن315199 41دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىخنساء مجيد حسير

42دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىنيسان توقيف شمران469075

انتظار منصور تركي469170
43دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

44دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىحوراء رحيم حمزة490866

45دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرجاء حكيم حميد469155

46دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىسارة مسلم حيدر323060

47دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىخنساء جابر نارص198934

48دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرغد محمد حمزة324560

49دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزينب حسن محمد501016

50دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىنورس محي عباس413765

ن202979 سهير علي حسير
51دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

52دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىصابرين ماجد لطيف323042

53دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىفوزية عبدالزهرة كاظم315005

ن469332 54دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىمروة سمير حسير

55دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىمياسة عبدالكريم جاسم323525

56إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىعدوية موحان عواد323457

57إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبتول مزهر عبود469156

1ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرفد محسن رحمان322951

ورود علي عباس322728
2ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

3ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىطيف قاسم حسن315107

4ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىسهام عليوي طعمة469146

5ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىاسماء رشيد حسن324797

ن كاظم413731 6ماجستيرمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىسحر حسير



ن413768 ايمان علي حسير
7بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

8بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىحال جاسم عبد198985

9بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء قاسم لفته329644

10بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىميس علي عباس322721

11بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىارساء محمد دواس199226

ن ماجد وحيد326949 12بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىحنير

13بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىسحر عماد كاظم327895

14بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىعلياء عامر جابر324472

ن327635 15بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرنا باسم عبدالحسير

16بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرواء راهي مياح545815

17بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىختام حمزة تومان497090

18بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىغفران مالك جاسم469145

19بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزينب جالوي كريم315058

ن حسون199219 20بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىامل عبدالحسير

21بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىسحر كريم عبيس469144

22بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىحوراء عليوي طعمة469176

23بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىازهار هادي حمزه199317

ي529933 انفال عبدالخالق دنر
24بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

25بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىاقبال عبدالحمزة خلف314989

رسل علي عبداليمه199298
26بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

27بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء عماد حامد326741

28بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىنجاح سحان محمد469157

29بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىانعام كاظم عبدالحسن329319

30بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء رسحان تايه199115

31بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزينب عبدالزهرة كاظم326933

32بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىمريم محمد جمعة322584

33بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرغد نعمان عبدالزهرة315483

34بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىانسام جميل عبدزيد198891

35بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىارساء كريم هندول555681

36بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىساره عدنان عبدالكاظم328437

37بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرونق مرتضن كاظم469088

38بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىمروة فالح عبدالسادة469150

39بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىالتفات كريم كاظم322628

40بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبروج مصطفن كامل315989

41بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىايالف ماجد وحيد326918

42بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزينب نعمان عبدالزهرة327400

43بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىشفاء مدلول فيصل199187

ن198973 44بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىهالة طالب حسير

ن315015 45بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىورود محي حسير

46بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرحاب فارس جير199087

47بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرواء محسن كاظم199103

هديل مؤيد علي413762
48بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

49بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىمريم رعد اسماعيل322601

50بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىاالء حبيب حسون198916

51بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىعال جواد هادي331047

52بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبراق ستار عباس322820

53بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىشجون جبار فضل469062

54بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء محمد كاظم326785

مريم علي عبدزيد322759
55بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

56بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزينب حامد كاظم199025

57بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرنا مجيد جهاد328922

58بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىحنان عباس عبدهللا322980



ن328898 اسماء علي عبدالحسير
59بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

60بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىميسون عماد عبود315081

61بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىعلياء احمد صادق315198

62بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىدنيا حمزه عبدالكاظم199333

ي محمد322679
63بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىختام هانن

64بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىهيفاء عزيز فرحان199132

65بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرفل عليوي تاية199382

66بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىشفاء رحيم جميل199052

ي315144
ن مازن تف  67بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبنير

68بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىانفال محمد عبدالكاظم322787

69بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرشا محمد كاظم199159

ن315070 70بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىسحر فرحان حسير

ن عوده326806 71بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىهديل حسير

72بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىوجدان طرخان محسن198950

73بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء عصام جاسم199167

74بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىمروة حاكم عليوي324705

75بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىمروج كاظم هادي527385

76بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىهيفاء جاسم طالب199053

77بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىفرح عاشور طالب199000

ن حمزة199098 78بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىهدى حسير

79بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىغفران طالب عبيس324971

ق غالب برهي327104 80بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبير

81بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىانوار عباس جواد328140

82بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىارساء محسن عبد198884

83بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىشيماء رعد اسماعيل326846

84بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىفاطمة فليح حسن198953

85بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىدعاء حمزة هاتف328282

ن198906 ايالف علي حسير
86بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

87بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىنورالهدى ستار حسن469091

ن316001 88بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىصبا محمد حسير

ن315139 شيماء علي حسير
89بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

90بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىاحالم رشيد حسن324810

طيبه عامر سامي316295
91بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

92بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىصابرين حمزة عسكر316074

93بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىسحر جالب جاسم328862

94بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىحوراء كريم كاظم329469

95بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىفاطمة جاسم محمد413784

ن عالء محي330533 96بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىحنير

97بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىنور فارس حميد316218

98بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىشيماء حياوي كاظم316317

ي عبدالكاظم323691
99بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىاصيل راضن

100بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىخلود هادي محيسن469053

101بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىنورس فالح حسن199113

102بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىاحالم خليل عرس198940

103بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىحوراء حامد كاظم329443

ن كريم199213 104بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىفاطمة ياسير

105بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىشفاء حامد عبدهللا329175

ي527384 ي عبدالرسول دنر
106بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىامانن

ي محمد عبدالكاظم198915
107بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىامانن

108بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىايمان خبير حسن324124

109بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرجاء حاكم مليوي316369

110بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىارجوان محمد غانم323138



111بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىهدى جاسم حمزة328288

112بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىهالة عدنان حامد323787

113بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىايمان جواد كاظم324953

114بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىاوهام رضا حامد198993

115بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىهيفاء عبد شنان199450

116بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبتول عباس خليل408012

117بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىدعاء عادل حميد315177

ي199093
118بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىحنان محمد حسونن

ن329431 119بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىحوراء عبدالجبار عبدالحسير

120بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىوعد حمزة عبدالكاظم199246

121بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء حيدر كاظم199393

122بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء عباس جواد328144

123بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىضمياء عبداالمير بطاح327287

124بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء قاسم مهدي198871

125بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزينب فالح طالب199127

126بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىوالء ساجت عايز323112

127بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىمروة محمد جمعة413776

128بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرسل محمد عطية198946

129بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرتاج عناد هادي198901

130بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىهند كامل غريب469051

131بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبتول حمزة عسكر199482

132بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزبيدة عالوي عبدالحسن199204

133بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىورود حميد جهاد555662

134بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىكوثر عكاب جاسم198986

135بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىسارة ماجد كاظم329419

ى ماجد ابراهيم469117 136بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبرسر

ي توفيق محمدعلي316282
137بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىامانن

138بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبيداء عماد محمد329898

139بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزينب عبدالسادة هادي413751

140بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىغفران عباس جاسم545817

141بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىريام حامد كاظم327279

142بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء حمزه جير324966

143بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىدعاء حسن عناد187718

ن330793 144بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىسمر سوادي حسير

ي عيىس469055
145بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىسنار حسونن

146بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىازل قاسم عباس208262

147دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء هادي جواد198958

148دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء جاسم حميد324133

149دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىدالل صالح حبيب324382

150دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىسحر سلمان علوان413756

151دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىفاطمه جالوي كريم324069

ى قاسم اطرير324316 152دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبرسر

153دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرقيه جواد كاظم322646

ن حمزة329252 154دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء حسير

155دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىغدير عامر جاسم316233

156دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىتيسير جواد هادي316020

157دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىسماح محمد حمزة322533

هدى جليل علي198960
158دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

ن صالل199092 159دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىنورالهدى عبدالحسير

160دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىحنان عباس جير324697

161دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىسحر مسلم حيدر323055

162دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرحاب ناظم وحيد322974



 والي198928
ن 163دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء حسير

تبارك علي عايز315040
164دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

ن موجد جاسم329287 165دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبنير

ن عامر328161 166دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىشيماء حسير

ن199071 167دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىصفا سليم حسير

ن بشارة322699 168دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزيادة حسير

169دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرتاج محمد كاظم199003

170إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء سالم حمزة327742

171إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىهدى حيدر عبيد328253

ن315502 172إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىانفال سليم حسير

173إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىمروة رحمن كريم199408

174إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىفاطمة عدنان يوسف315027

175إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء عباس عناد315062

176إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء احمد حسن315019

177إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزينب مهدي هلول316314

178إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء ماجد كاظم469134

179إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىميسون محمد هالل199249

180إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىصبا احمد عبدزيد198943

181إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزينب عبيد محيسن527383

182إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىنغم حامد جاسم315158

ن469216  فرحان حسير
183إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىتف 

184إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرسل عمار عباس316227

185إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىنورالهدى صالح كامل469264

186إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىفاطمة خضير عباس198966

187إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىميس كريم تماوي315170

188إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىانوار محمد عبدالكاظم198923

189إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىميعاد نجم عبد315856

ن315479 190إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىسحر كاظم حسير

191إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىفاطمة قاسم لفته199380

ن حسون199266 192إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزينب عبدالحسير

193إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىمريم محمد حسن529939

194إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزينب فرحان كاظم555771

195إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىحنان نشمي عبد323559

ن199050 196إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىاسيل عبدالكاظم حسير

197إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىجيهان شالل مجيد327691

198إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء محمد حمزة327751

199إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىفاطمة ماجد كاظم323032

200إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىتبارك ناظم عبدالواحد413753

201إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء حسن فاضل316262

ن314982 فرقان علي حسير
202إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

203إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىغفران هادي محيسن316352

فاطمة علي جاسم469060
204إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

205إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىفاطمه صبار عطيه328953

206إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىاطياف جواد ماالهلل329439

207إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىفاطمة نعمان عبادي545824

208إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىالق عمار ناجح326966

ن199043 209إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىاثير عبدالكاظم حسير

210إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىامنة حسن فاضل314959

ن حمود328242 211إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىغسق حسير

212إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىعذراء شاكر كاظم324345

ن مزعل328129 213إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىحنان حسير

214إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىختام نعمه نارص316365



215إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىمريم سلمان رحيم198957

ن ثامر دليمي326796 216إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىحنير

رغد سامي هجول330782
217إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيى

218إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىنور طراد محمد315136

219إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىهديل حمزه جاسم314985

220إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىطفوف صدام مهدي199433

221إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىاديان حامد مهدي199300

222إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىمروة مالك جاسم469276

223إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىحوراء صبار يوسف315850

ن رحيم315056 224إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىمريم عبدالحسير

225إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىايمان نشمي عبد323564

ن حاكم عذاب199371 226إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبنير

227إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىتف  طالب عبد324326

228إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىطيبة جواد هادي329625

ن حيدر كاظم199427 229إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبنير

230إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىهدى راجح محيسن469068

231إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء موجد كاظم529949

ن315612 232إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىلمياء كاظم حسير

ن469172 233إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرسى فرحان حسير

ن315066 234إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرقيه فاضل حسير

235إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىغفران كريم كاظم326882

236إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهراء باسم كريم328185

237إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىانتظار عباس فدعم330853

ن جبار عبيد469069 238إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبنير

239إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىاالء احمد عيدان198963

240إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىفاطمة غانم هالل316220

241إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىغفران سالم مزهر198972

242إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرفيف حامد كاظم327270

243إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىغفران رياض عبدهللا315607

ى حسن كريم323004 244إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبرسر

ن316284 245إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىساره ستار حسير

246إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىكوثر فرحان شنان529955

247إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىسحر علي عبادي323382

248إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىفاطمة حمزة عسكر316115

249إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىايام ستار جبار315103

250إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىاالء عباس جواد324725

251إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىلبين حريز عباس469056

252إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىعلياء جواد كاظم315599

253إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىمروة كريم حسن327422

ن جاسم حميد323408 254إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىبنير

255إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىغفران جاسم عاضي327637

256إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىطيبة كاظم عسكر198956

257بكالوريوسمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىوجدان عبداالمير جاسم322541

258دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىعذراء عدنان يوسف198999

259دبلوممركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىكفاية عبار غازي316206

260إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىهيام عباس حوان329346

261إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىزهور كامل شاهر315156

262إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرباب هادي عبيس330884

ن جاسم314994 263إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىرائدة عبدالحسير

264إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىخديجة كاظم جلد328338

265إعداديةمركز/ ألقاسم 31619بابلأنيىاحالم جبار عبود314955

1دكتوراهألمدحتيه31620بابلذكرتساهيل باقر كامل210152



2دكتوراهألمدحتيه31620بابلذكرسامر عدنان جبير208362

ن عبيد201406 3دكتوراهألمدحتيه31620بابلذكرمحمد حسير

4ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرعلي عيدان شبيب200779

5ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرحيدر طلب سبع469507

6ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن محمد هادي210162

7ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرعلي عبد كاطع555933

ي جاسم452010 8ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرعلي عرنر

9ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرنوفل فاضل حمزة452508

ن رحيم حسون200793 10ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرحسير

11ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكراكرم حسن مطلك469470

12ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرمرتضن خضير حاتم451984

13ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرعلي عدنان جبير201014

14ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرارشد ابراهيم عبد210078

15دبلوم عاليألمدحتيه31620بابلذكرمنصور محمد علي452598

16بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر جواد كاظم200800

17بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعبدالرحيم محمد عبود454894

18بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعباس كاظم غاوي200716

19بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمرتضن كاظم حسن208032

ن كاظم210036 20بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحمزة حسير

21بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعباس كتاب رباط469614

22بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد طالب جير201490

23بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرماجد كاظم صبح469364

24بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر عبدالكاظم عبيد209320

25بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد عبد عبيس471621

26بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمكي بديوي كاظم452105

27بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي نارص عليوي200364

28بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعامر نعمان نايف471581

29بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرجابر عبد كاطع455376

30بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسامي ضاجي محسن201508

31بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد عودة كاظم201348

32بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرنارص مهدي عويز475241

33بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر رحيم عبيس472938

ن جاسم469583 34بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي حسير

35بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسن طالب عبيد451942

ن452383 36بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكررائد عايد حسير

37بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكركاظم طالب علي455160

38بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسعد حاتم فارس454930

ي راشد201510
39بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرابوذر راضن

40بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد كامل عبيد209125

ن201382 41بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكررعد عباس عنير

ن201236 42بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر عبدالرزاق محمدحسير

43بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرفارس جاسم محمد207715

ي محمد452023
44بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرناظم راضن

45بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمهدي صالل حسن471598

46بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرفاضل جبار حوار455928

47بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعامر عبدالسادة مراد205491

48بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعطية شعيل عطية201633

49بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرجواد كاظم محيسن201082

50بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر جاسم حسن469590

ن عدوان451725 51بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرخالد حسير

ن كطيف كاظم469340 52بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسير

53بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسعد كامل عبيد208258



54بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرهيثم يحير حسن208377

55بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد جاسم جابر201157

56بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمرتضن محسن عبيس469408

57بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرباسم كريم حاجم200974

ي عويد مصحب201230 58بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرناجر

59بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد هادي جاسم201623

60بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد محمود حسن200146

61بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد حاكم غازي474597

ي201374
62بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي طالب راضن

63بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد عباس جاسم201442

64بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسام دايخ حمزة471605

65بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي محمد صاحب455474

66بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعالء محمد كاظم201582

ة معيوف200791 ن 67بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد حمير

68بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد علي عبيد200980

69بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعقيل كتاب عيدان475358

70بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراسعد عدنان حمزة452239

ي جواد201624
71بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعادل حسونن

72بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمقداد حسن كاظم455328

ن هراط451714 73بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعباس حسير

74بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد نارص حميد201586

75بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحبيب تايه كاظم201388

76بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي خضير حاتم201612

77بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرطاهر حسن عبد452363

78بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعقيل حامد عودة209053

79بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعبدهللا محمد حسن454649

80بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسام ثائر فاضل454639

81بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي خضير كاظم452181

82بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي كتاب رباط200953

83بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي كريم عبيد200094

84بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد حسن رسن201465

85بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد عماد عطية208153

86بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحسن ابراهيم طه210140

ي دمان452030
ن حسونن 87بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسير

88بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي محمد علي452354

ن خضير حاتم451701 89بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسنير

90بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسامر محمد نارص200898

91بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرغيث عامر حركان207740

92بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراكرم علي هاشم200773

ن520093 93بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد علي حسير

94بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسن علي سلطان472959

95بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحازم محي فضيل201125

96بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرليث كاظم نصيف469444

97بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد فوزي جاسم201197

98بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرضامد حامد كاظم209133

99بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراكرم صالح هادي210026

100بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرفاضل محمد مطلب200236

101بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسن عمران عبيد545775

102بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرفاضل محيسن كاطع209111

103بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد محمد علي469423

ن هادي455858 104بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرانور عبدالحسير

105بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن ابراهيم طه201631



106بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسام كطيف كاظم210029

107بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراسماعيل عامر محيسن200902

108بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرثابت نارص عليوي208012

109بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحسان عبدالجاسم عبدالكاظم528031

110بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحامد عباس سلمان208569

111بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرفؤاد سالم عمير209107

112بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمهند مخيف عبدالسادة222439

113بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد كاظم نصيف475635

114بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرايمن محمد خوام451743

115بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرداود سلمان موس201330

116بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسجاد علوان محسن439846

ن جاسم محمد469494 117بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسير

118بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي كاظم غازي469609

ن رحيم عبيس452563 119بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسير

120بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن عباس جاسم201422

121بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر حاكم غازي209256

122بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكركرار حامد جابر201154

ن451886 123بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرامير عادل حسير

ن محمد200697 124بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعباس حسير

125بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرفاضل علي محيسن475381

126بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحامد جبار نصيف201011

127بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد نور بعنون209184

128بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرخالد لطيف خورشيد200102

129بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرصادق كاظم فاضل201207

130بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر نعمان هادي454300

ي حارث456065
131بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرصباح ماضن

132بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرنعيم فرهود سلمان209081

133بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن عبدالزهرة هادي208148

ن201590 134بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي فاضل حسير

135بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمناف صالح عباس210112

136بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرليث عباس حسن201091

ن جايش عبد201007 137بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسير

138بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد حسن نهابة528509

139دبلومألمدحتيه31620بابلذكرفاضل حمد كاظم452385

140دبلومألمدحتيه31620بابلذكرنبيل مالك ملبس201231

ن كاظم454666 141دبلومألمدحتيه31620بابلذكرصادق حسير

142دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحيدر هادي جواد208090

ي عبيد469641 143دبلومألمدحتيه31620بابلذكرلطيف ناجر

144دبلومألمدحتيه31620بابلذكرقايد حمزة حسون200765

ي ابراهيم210022
145دبلومألمدحتيه31620بابلذكرخضير حسانن

146دبلومألمدحتيه31620بابلذكرخالد غالي علوان469496

147دبلومألمدحتيه31620بابلذكرموس كاظم برغوث472222

148دبلومألمدحتيه31620بابلذكرفاضل عليوي نارص207710

ي471613
149دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعبدالحمزه كاظم راضن

ي471566
ي حسن مفي  150دبلومألمدحتيه31620بابلذكرخير

151دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمحمد وحيد احمد207958

ن كوكز452648 152دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعلي حسير

ن207704 153دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمهدي حمزة حسير

154دبلومألمدحتيه31620بابلذكررياض عامر عبدالحسن200121

ن207711 155دبلومألمدحتيه31620بابلذكركريم علي حسير

156دبلومألمدحتيه31620بابلذكرنذير محمد علي519835

157دبلومألمدحتيه31620بابلذكرليث مهدي هادي475558



158دبلومألمدحتيه31620بابلذكرجبار مدهللا عبيد519926

159دبلومألمدحتيه31620بابلذكراحسان حسن علي201249

160دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعباس حبيب برهان469546

161دبلومألمدحتيه31620بابلذكرخضير عباس جير201242

162دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعلي صاحب حميد200180

 علي545774
ن 163دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعباس سمير

164دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحيدر حاتم جاسم208686

ن208269 165دبلومألمدحتيه31620بابلذكرباسم علي حسير

166دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعلي عبدالسادة عكروك469631

167دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعباس كاظم فرج545844

168دبلومألمدحتيه31620بابلذكرناظم حمد كاظم210114

169دبلومألمدحتيه31620بابلذكررياح مهدي كاظم472281

170دبلومألمدحتيه31620بابلذكرطالب محمد تالي208800

171دبلومألمدحتيه31620بابلذكرقاسم محسن تالي201211

ي حسون519834 172دبلومألمدحتيه31620بابلذكراياد راجر

ي200395
173دبلومألمدحتيه31620بابلذكرصدام كاظم راضن

ن456361 174دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعدنان كاظم حسير

ن207774 175دبلومألمدحتيه31620بابلذكرقاسم حمادي حسير

176دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحيدر عبادي محمد200097

177دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعباس عليوي عطية201489

178دبلومألمدحتيه31620بابلذكركاظم عبدالجاسم عبدالكاظم200278

179دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعبدهللا عبداالمير عبيد201076

180دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعبيس كطيف كاظم201636

181دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن هادي جياد452189

182دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمحمد حمزة عبيس455863

183دبلومألمدحتيه31620بابلذكركاظم حسن عبيد209323

184دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحسن ثامر خلفه201223

185دبلومألمدحتيه31620بابلذكركاظم عليوي سلمان200361

186دبلومألمدحتيه31620بابلذكراحمد حسن مجدي200694

187دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمحمد رحيم راشد472066

188دبلومألمدحتيه31620بابلذكرماجد حاتم فارس201295

189دبلومألمدحتيه31620بابلذكرفاضل زغير سلمان208697

190دبلومألمدحتيه31620بابلذكرقضي محمد وذاح471659

ن عدوان451977 191دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعلي حسير

192دبلومألمدحتيه31620بابلذكرصالح اضحوي عباس451787

193دبلومألمدحتيه31620بابلذكرقيس عدنان رسن555942

ن528529 194دبلومألمدحتيه31620بابلذكرطالب حميد عفير

195دبلومألمدحتيه31620بابلذكرموس علي خرباط519886

196دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمحمد ظاهر محيسن455707

197دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعامر عبدالكاظم عبيد209297

198دبلومألمدحتيه31620بابلذكرفاضل كماز حسن207708

199دبلومألمدحتيه31620بابلذكرخليل مالك محمد200142

200دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمنير حسان جاسم201478

201دبلومألمدحتيه31620بابلذكراسعد محمد كاظم201638

202دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعباس جغفر فليح452380

203دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحمزه عبدالمجيد نعمان454805

ن201417 204دبلومألمدحتيه31620بابلذكرثامر علي حسير

205دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعلي محمد وذاح209294

206دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمحمد نزار شياع201502

ن201365 207دبلومألمدحتيه31620بابلذكرادريس عباس عنير

ن كريم208588 208دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحسن عبدالحسير

209دبلومألمدحتيه31620بابلذكركرار عيدان جبير457016



210دبلومألمدحتيه31620بابلذكرسالم عباس فاضل469520

211دبلومألمدحتيه31620بابلذكركرار ثامر موس475307

212دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمثين عيىس عبيس201609

ن201637 213دبلومألمدحتيه31620بابلذكرباسم فاضل حسير

 محسن تالي201309
ن 214دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحسير

215دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمحمد جاسم جودة475274

ي طالب201208 216دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعبدهللا ناجر

217دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمصدق سامي طالب474533

ن جياد519991 218دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعلي حسير

219دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعباس فاضل ذياب200893

220دبلومألمدحتيه31620بابلذكرسارة عادل محسن201158

221دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمرتضن كاظم مدلول472088

ن عالوي حسن201262 222دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحسير

223دبلومألمدحتيه31620بابلذكرباسم بحري كتاب200158

224دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحيدر عباس كاظم210089

225دبلومألمدحتيه31620بابلذكرطه نعمان هادي452093

ي469414
226دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعلي فاضل هانن

227دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمرتضن نصير مالك455397

228دبلومألمدحتيه31620بابلذكرغسان كريم ذياب210138

229دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحسن هادي عبدالزهرة200970

230دبلومألمدحتيه31620بابلذكرسمير حسان جاسم519840

231دبلومألمدحتيه31620بابلذكرقائد محي جاسم208774

232دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمثين سليم عبد210129

ن452405 233دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعلي عباس حسير

234دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحمزة علي جاسم208030

235دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمحمد عيدان جبير519882

236دبلومألمدحتيه31620بابلذكراحمد محي سهر200109

237إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرصالح مهدي نجم469500

238إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرجاسم جواد كاظم519820

239إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرجاسم لطيف حسن209037

240إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرهاشم علي جير475727

241إعداديةألمدحتيه31620بابلذكربهاءالدين محمد كاطع201144

242إعداديةألمدحتيه31620بابلذكراسماعيل علي نايف209914

243إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعباس بنيان مطرود201294

ي كاظم201176
244إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي راضن

ن جياد عبيس451967 245إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

ي عبيد208161 246إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرصباح راجر

247إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد نور بعنون201493

248إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرلقمان عزيز جواد209148

249إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمؤيد نور بعنون201492

250إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعائد عبد كاظم200138

251إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرغالب حاكم جايان451806

252إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرجاسب عبدهللا عالوي555986

253إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد كاظم حمزة200434

254إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرشهاب احمد محي454722

255إعداديةألمدحتيه31620بابلذكراسكندر موشان منديل201126

256إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرقاسم موشان منديل201607

257إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرليث عامر حركان200190

258إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرخالد مطرسر ختال451798

259إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرباسم هادي جير475713

ن عبد كاطع556004 260إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

ن208462 1ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرحمزة عباس عبدالحسير



2ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرعالء ابراهيم عبيس201367

3ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكركاظم يوسف جاسم470779

4ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرامير احمد عبيد201171

5ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرمحمد كاظم عزيز474094

6ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرمحمد كريم ذياب201594

7ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرمنذر نعمان هادي452052

8ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكراحمد ابراهيم عبيس201369

9ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرعباس كريم عبدالحسن200131

10دبلوم عاليألمدحتيه31620بابلذكرعلي محمد عباس452529

11دبلوم عاليألمدحتيه31620بابلذكرزيد محمد عباس545826

12بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي حسون كتاب451834

13بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر ناظم حمزة201512

14بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعباس صالح هادي200376

15بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسجاد حمزة عبدهللا200705

ن حمزة عزيز200941 16بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسير

ي201163 17بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد هاشم ناجر

ن محمد جاسم452477 18بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسنير

19بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمازن هادي كتاب201213

20بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرجاسم ساجت شامي469565

21بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعمران عبدالكاظم عكش452396

22بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكركرار محمود شيال519895

23بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسن رزاق عبدالكاظم452434

24بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكركرار ناظم حمزة201513

25بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد عويز عطية200933

ن452329 26بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرازهر اسعد حسير

27بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي حسن عسكر452136

ن201312 28بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرخطاب بندر حسير

29بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد ظاهر محسن200433

30بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكررزاق عبيد سلمان200860

31بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد قاسم محمد471637

32بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي جابر عبد201389

33بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكركاظم عباس جاسم200117

ي لطيف200304
34بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعقيل حسونن

ي201029
35بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكركرار محسن راضن

36بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحاكم محمد سلمان201241

37بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعبدالهادي كاظم هادي200301

38بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرملبس اسماعيل كامل209302

39بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحسن حامد ابوحليل519911

ة كاظم469346 ن 40بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرساهر احمير

ي201313
41بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن محمد راضن

42بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي احمد جاسم474557

43بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرفيصل جهادي اسماعيل209071

44بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر مهدي عبيد201139

45بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعبدهللا عامر عبدهللا207936

46بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمود جواد سايب201047

47بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد فوزي عدنان205157

48بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر مطلك موس200892

49بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعالء احمد عبود200768

ن201438 50بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد مهدي عبدالحسير

51بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكريوسف عباس جاسم210008

52بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد محي هاشم200945

53بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمهند ماجد محمد200730



ن حميد201314 54بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر حسير

55بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحامد هاشم جابر469604

56بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي امير جاسم201396

57بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسامي سالم صالل200123

ي بعنون200406 58بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرضياء حرنر

59بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسن كاظم غازي519898

60بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسن مهدي كاظم201193

61بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي سامي جواد200787

62بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي عدنان كاظم452084

63بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد فاضل شنشول200269

64بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعبداالمير ضياء حمزة200292

65بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرهادي يونس هادي200713

غام تركي انعيمه201403
66بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكررصن

ن هادي كتاب201214 67بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسنير

68بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد جساب محمد201632

69بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراكرم علي عبد469474

70بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرماهر عبدهللا عبيس200413

71بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرثامر محسن هامل475577

72بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي كاظم سلمان200263

73بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعالء كاظم عبيد519963

74بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرانور بدر عويد201025

75بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرضياء عبدالحسن نايف471608

76بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرقاسم حمود حامد208241

ن حمزة عزيز207970 77بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرتحسير

78بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعالء سلمان كاطع474466

79بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي ثامر عحاج200192

ن201251 ن حمادي حسير 80بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسنير

81بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرصالح زائد عتاب475563

82بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعباس كاظم حمزة519865

83بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي سليم عبد469536

ان201318 84بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر مود حير

85بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسعد مزهر عبيس201274

هللا فرحان عبدالحمزة469523 86بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرخير

87بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسجاد عمار مكطوف201599

88بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن رشيد خفيف456383

89بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد فاضل عبد200706

ن200154 90بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكربهاء كمال ياسير

91بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد حسن عيدان451879

92بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحسان خليل ابراهيم520007

93بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن نعمان عبيد456145

94بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرفخرالدين احمد فخري200798

95بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكركاظم عبدهللا محمد200174

96بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمازن فاضل فليح201356

97بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي عامر عبدالسادة201335

98بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر فاهم مطلك519825

99بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد حمزة عزيز200942

100بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد عدنان مشعل208438

101بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر عبدالرحيم خفيف200402

102بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد جير فضالة201485

ن هادي451671 103بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعالءالدين عبدالحسير

ي كاظم200221 104بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرخالد ناجر

105بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحسن نادر مرزة201384



 فاضل رومي200282
ن 106بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسير

107بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعالء عدنان محسن209316

108بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمعد لطيف خورشيد451813

ن حميد سعدون200963 109بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسير

ن حازم محمد200988 110بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسنير

111بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسن شعيل صالح201641

ن528523 112بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي حميد حسير

ن عيىس200703 113بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسجاد حسير

114بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسام سعد عليوي200877

115بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد عبود هاتف473115

ن201428 116بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرظافر بندر حسير

ي كتاب201276 117بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمهند صير

118بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسيف عبدالرحيم خفيف200407

119بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكررغدة تركي حسن207003

120بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد خليف جاسم201370

121بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعبدالكريم جواد عودة208751

122بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي رحمن محمد200369

123بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر غضبان مجبل455002

124بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر جبار عكاب452259

غام حبيب هاشم469625 125بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكررصن

126بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي رحيم عمران469401

127بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي كاظم عجمي208047

128بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرغانم بحري كتاب201199

129بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعبدالحمزة عبدالكاظم عبيد200125

130بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد عباس فاضل469478

131بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسنار سلمان جاسم207749

132بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرقاسم ثامر عبدالسادة201005

133بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن عبدالكريم محمد201602

ن201358 134بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد فارس عبدالحسير

135بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكركرار عدنان اسماعيل201190

136بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرليث ذياب نارص200134

137بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعبدهللا مصعب نايف200977

138بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكريوسف كريم عبيس520070

ن داخل محمد475366 139بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسير

140بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرغسان علي طالب469516

141بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد محمد نايف201018

142بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرفاضل محمود جدول451766

143بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمرتضن احمد اسماعيل451960

144بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكريارس حاكم عبدالشهيد200114

145بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد فاضل فليح452113

146بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكررافد علي سلطان200156

147بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرضياء عيدان علي452342

ن كاظم201433 148بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكركرار حسير

149بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكركرار حيدر جابر471577

150بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي عبدالرحيم خفيف200225

151بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرزياد مكي اعلي201570

152بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحسان كاظم حسون200966

153بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي فارس حالوب200116

154بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد نارص كاظم200110

155بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكروائل فاضل عبدالواحد469513

156بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرضياء ماجد محمد200159

157بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكروعد حمدان جاسم451757



158بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرايوب عبدالكريم سعيد201400

159بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمود عامر كاظم475213

ن452502 160بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسيف عامر حسير

161بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي كريم حاجم474924

162بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرقتيبة عمار محسن201423

163بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد ناظم عليوي469377

164بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرامير لطيف غضبان469392

165بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعالء جواد كاظم455777

166بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرماهر عباس كاظم200330

167بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي نارص كاظم201042

168بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرقاسم شدهان كاظم201281

169بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراصيل سمير صاحب200312

170بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر عامر مهدي201268

171بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي عودة كاظم200149

172بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكركرار عبدالرحيم خفيف200383

ن201424 173بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمنتض علي حسير

174بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرلواء علي خرباط454720

175بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكررسمد ناظم عليوي200247

176بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعبدهللا سالم سكر200690

ن كاظم469505 177بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرايهم حسير

178بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن اسعد كاظم455805

179بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرهشام مالك ملبس210292

ي حارث472314
180بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمؤيد ماضن

181بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرجعفر هاتف فاخر201491

182بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكريوسف ابراهيم جواد200349

183بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد سليم ضايع201273

184بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرماهر حمزة كاظم201380

185بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد حبيب خانس200985

ن حمزة حسن452661 186بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسير

ن سليم عزيز201253 187بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسير

ن469380 188بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرازهر عباس عبدالحسير

189بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر ناظم عذاب456049

ن عمار امير201645 190بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمدحسير

191بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسجاد عبد ارحيم200949

ي200750 192بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمؤيد علي ناجر

193بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد عادي فاضل201259

194بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرانس راسم كطوف519916

195بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسن علي هادي455015

196بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسنان علي خضير469372

197بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكركرار كاظم عجمي210000

198بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد رياح طالب201162

199بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكررسمد محمد صاحب469468

200بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي كاظم سايب201579

201بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعبيد سعود فاضل201628

ن208533 202بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرزين العابدين محمد حسير

ي نعيمة207946
203بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد هانن

204بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسن رحيم عبيس201205

205بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرليث حسن عويد201317

206بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكركرار حمزة عبيس200373

207بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكريوسف ناظم حمزه200235

208بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسجاد رزاق عبيد452194

ي200711 209بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكركرار عبدهللا ناجر



210بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكركرار جواد عودة201217

211بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسمير ناهي زحاف200403

212بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكركاظم عبيس كاظم200115

ن455735 213بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعالء عبدالرضا حسير

ن موس عبيد454697 214بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسير

215بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمظفر فوزي جاسم200261

ي201344 216بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسالم هتلر ناجر

ن208351 217بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكريارس سليم حسير

218بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر محمد عبيد201185

219بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرزاهر عبدهللا عبيس200416

220بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسعد قاسم عباس201106

221بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد عباس اسعيد452629

222بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر فيصل حاتم209995

223بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحاتم كريم حمزة201299

224بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراياد مزهر صكر201568

225بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرفائق عبيد سلمان201621

226بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرغسان تركي محسن209313

227بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمهند رشيد خنفر200266

228بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد سامي جواد200752

229بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكريونس محمد كريم469637

230بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي عامر كريم208306

231بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي عبدالكاظم اسماعيل201503

232بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي كريم لفته201319

233بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد قاسم عباس471631

234بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي منجل هامل451822

235بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعالء عطية لزام475708

236بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكررسمد فاضل عباس200732

 علي خلباص201505
ن 237بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحسير

238بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرسامر سجاد كاظم200867

239بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد حمزة عبيد200948

240بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرطراد احمد محي455108

ن مزيون209844 241بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي حسير

242بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد عبدالحمزة عبدالكاظم200279

243بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر عمران كاظم201371

244بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعبدهللا عباس فاضل469479

ن210074 245بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد حمزة حسير

246بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكركرار جاسم محمد452463

247بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعبدهللا عباس علي209270

248بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرزين العابدين هادي كتاب209948

249بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكربشير عبدالجليل علي556016

250بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكربالل علي حبيب452056

ن علوان201002  حسير
251بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن

252بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمحمد حمزة عيدان201151

ن469529 253بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعبدهللا احمد حسير

254بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر اسماعيل علي469575

255دبلومألمدحتيه31620بابلذكرفقار عبود راشد456858

ان452489 256دبلومألمدحتيه31620بابلذكراحمد مود حير

257دبلومألمدحتيه31620بابلذكرقاسم حمزة جاسم200241

258دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمحمد عبدهللا عبيس200418

259دبلومألمدحتيه31620بابلذكرانور مالك سعود201288

ن471594 260دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعلي ثائر عبدالحسير

261دبلومألمدحتيه31620بابلذكرصادق جابر عبيد201347



262دبلومألمدحتيه31620بابلذكرامير حامد جاسم200366

263دبلومألمدحتيه31620بابلذكراركان احمد عزيز209308

264دبلومألمدحتيه31620بابلذكرقتيبة مزهر محي201284

265دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعلي مبدر محي452745

266دبلومألمدحتيه31620بابلذكروليد علوان كطيف201622

267دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحسام سامي مطر200197

268دبلومألمدحتيه31620بابلذكرقاسم محمد كطان209922

269دبلومألمدحتيه31620بابلذكراحمد محمد جاسم201640

ي حيدر200761
ن

270دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعلي تاع

271دبلومألمدحتيه31620بابلذكرغسان علي خضير469370

272دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمحمد عبود راشد452669

ي201186
ي هويين

273دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعبدهللا حسونن

274دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعبدهللا كاظم مراد200725

ن201107 275دبلومألمدحتيه31620بابلذكرسالم فالح حسير

ي كاظم201109
276دبلومألمدحتيه31620بابلذكراحمد حسونن

277دبلومألمدحتيه31620بابلذكرجعفر علي عبيس200168

278دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمحمد عبطان جاسم201298

279دبلومألمدحتيه31620بابلذكريوسف نعيم يوسف200802

280دبلومألمدحتيه31620بابلذكرسجاد كريم بجاي200200

281دبلومألمدحتيه31620بابلذكرضياء عبد معيوف208344

ن200795 282دبلومألمدحتيه31620بابلذكرماهر داخل حسير

ن عبيد519908  حسير
283دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن

284دبلومألمدحتيه31620بابلذكرريام شهيد هاشم452001

ن كاظم452543 285دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعباس عبدالحسير

286دبلومألمدحتيه31620بابلذكركرار فاضل مطر201600

287دبلومألمدحتيه31620بابلذكررضا سلمان كاظم469579

288دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعباس فاضل حبيب201184

289دبلومألمدحتيه31620بابلذكرسجاد سماح صعيب455679

290دبلومألمدحتيه31620بابلذكرغسان كاظم حسون201101

291دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن حميد شمران200734

ن رعد جبار200100 292دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحسير

293دبلومألمدحتيه31620بابلذكرهشام سليم هاشم201248

294دبلومألمدحتيه31620بابلذكرجعفر جابر عبيد201353

295دبلومألمدحتيه31620بابلذكرخزعل جبار جاسم519868

296دبلومألمدحتيه31620بابلذكرراسم فاضل علي200425

297دبلومألمدحتيه31620بابلذكرقاسم فاضل علي200429

298دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعقيل احمد عبيد209983

299دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعلي اسعد عبيس201574

300دبلومألمدحتيه31620بابلذكراحمد حميد عثمان209990

301دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمحمود حميد عثمان201172

302دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحسام جبار رحيم209992

ن فرج200275 303دبلومألمدحتيه31620بابلذكراحمد حسير

304دبلومألمدحتيه31620بابلذكرسيف مزهر محي451855

305دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحيدر حسن سلمان200756

306دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمحمد خليل علي200207

307دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعباس مالك كطيف556119

308دبلومألمدحتيه31620بابلذكراحمد علي خلباص520033

 علي خرباط201247
ن 309دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحسير

310دبلومألمدحتيه31620بابلذكرطالب محمد كريم201177

311دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحمزة محمد سعدون469557

ن فايز مروح452213 312دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحسير

غام سالم عمير201334 313دبلومألمدحتيه31620بابلذكررصن



314دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحيدر حمزة عزيز436285

ن ابوحليل209043 315دبلومألمدحتيه31620بابلذكراحمد حسير

ن452232 316دبلومألمدحتيه31620بابلذكرامير علي حسير

317دبلومألمدحتيه31620بابلذكرقاسم نعمان عبيد200924

ي545828 318دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعلي عايد باجر

ن باسم شاكر452235 319دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحسنير

320دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمحمد قاسم هادي200245

 كاظم علي471626
ن 321دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحسير

322دبلومألمدحتيه31620بابلذكرفؤاد عبيد عيدان209859

ن اسعد عبيس201174 323دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحسنير

324دبلومألمدحتيه31620بابلذكرزين العابدين عادل محمود222457

ن201301 325إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي محمد حسير

326إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد طه حمد200992

327إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرامير محسن عبيد469632

328إعداديةألمدحتيه31620بابلذكركرار سالم عبيد201375

ن كاظم472771 329إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمنتظر حسير

ن209284 330إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرليث حامد حسير

331إعداديةألمدحتيه31620بابلذكررائد عبد عبيد210093

332إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن سعدون عبيد201611

333إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسن راجح عباس453136

ن نارص201198 334إعداديةألمدحتيه31620بابلذكررزاق حسير

335إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمروان باسم دايخ209972

336إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمرتضن طالب جاسم208896

ي حيدر200763
ن

337إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعباس تاع

338إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرجواد كاظم عاشج469446

339إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي عباس جاسم472304

340إعداديةألمدحتيه31620بابلذكركريم حسون كتاب451847

341إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد رضا عباس209931

342إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرهاشم داخل محمد210100

343إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعباس سفاح جواد209199

ن452208 344إعداديةألمدحتيه31620بابلذكررحمن خالد حسير

345إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد جبار عكاب208000

ن200280 346إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي عباس حسير

347إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد اسماعيل علي208723

348إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن طالب جاسم208893

349إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي سعود مالك208717

ن519827  علي حسير
350إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن

351إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي مزهر راشد263528

352إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحيدر علي عبدهللا520128

353إعداديةألمدحتيه31620بابلذكربهاء عليل غزاي200698

ن كاظم غازي454420 354إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

355إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي حمزة صباح208053

ن فاضل حبيب209102 356إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

357إعداديةألمدحتيه31620بابلذكريارس ماهر موس201346

358إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد ثابت متعب456956

359إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي حميد جاسم455813

360إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد علي محسن469403

ن مزيون472621 361إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرفرحان حسير

 عبدعلي لفته201065
ن 362إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

ن صباح مطلك452708 363إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

364إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي سالم عبيد200210

ن207737 ن عبدالرحمن حسير 365إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير



366إعداديةألمدحتيه31620بابلذكررامي محمد بدر208968

367إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي نعيم عبدزيد209274

368إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد حسن عيدان454594

369إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد عامر محسن209840

370إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي فاضل عليوي210120

371إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرسجاد ثامر موس472880

372إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن ناهي جمعة209897

373إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعباس محمدعلي نعمة209158

374إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعباس صالح صاحب209888

375إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرسعدون حمزة رحيم200223

376إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرجعفر عبداالمير جبار474964

377إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرصالح مهدي مروح452019

378إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد عادي عبيد519832

379إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعبدالرحمان مالك كطيف556144

380إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمسلم ثامر عباس452170

381إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرهشام عبدالوهاب حيدر201321

 سامي مطر200931
382إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن

383إعداديةألمدحتيه31620بابلذكررائد محسن علي200776

384إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي هادي كاظم469616

ن200389 385إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعالء سلمان حسير

ن سالم عثمان519956 386إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

387إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد سالم سكر455807

388إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرسالم ناظم حميد208228

389إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعباس حامد حميد475328

390إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرصالح حسن علي519893

391إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد قاسم حمزة208711

ن452655 392إعداديةألمدحتيه31620بابلذكراسعد عناد حسير

ن وضاح نجم208426 393إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمعي 

394إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد جاسب عبدهللا555978

395إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي عامر جاسم201224

396إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعبدهللا سعدون عبيد201364

397إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسن حيدر عبدالحليم208283

398إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسن علي نارص201141

399إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد عباس فاضل471717

ي222127
400إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد ظافر راضن

ي حسن473299 ن خير 401إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

402إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعباس جاسم لطيف209821

403إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرماجد مراد عبدهللا209250

ي200303 404إعداديةألمدحتيه31620بابلذكركرار غالب ناجر

405إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد عامر كريم208010

ن حسن208181 406إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرفاضل عبدالحسير

407إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمنتظر رعد جبار209271

408إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعزيز حمزة عزيز209165

409إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسن علي كاظم209833

410إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسن فاضل حبيب455744

411إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرسجاد عباس بنيان200883

412إعداديةألمدحتيه31620بابلذكريوسف عظيم محمد209266

413إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن حمزة مهدي201320

414إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن حمزة دوي    ج453188

ي453164 415إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي موس ناجر

ن200253 416إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي محمد حسير

ن دوي    ج حالوب454853 417إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير



418إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرزين العابدين جابر عباس200983

419إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرصباح عايد منديل208888

420إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرهاشم عامر كاظم200875

421إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرامير فاهم هاتف210013

422إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد ماجد حاتم469498

423إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمؤمل ناظم حمزة201483

ن سعد حاتم454684 424إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

425إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحيدر جميل مزهر473374

426إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرخلدون فرحان عبيد469540

427إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي خالد جبار208043

ن حمزة محمد452693 428إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

ن452350 429إعداديةألمدحتيه31620بابلذكراحمد حميد عبدالحسير

430إعداديةألمدحتيه31620بابلذكربهاء جير بعيوي201401

431إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمرتضن كاظم حنتوش469334

432إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد عبدالرحيم محمد452608

433إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي سامر دهام455450

434إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرامير عبدالحكيم خفيف469504

435إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد سعدون طراد200796

436إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرضياء ابراهيم علي472331

437إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي حسن عبدالكاظم209978

438إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمنتظر ثامر كاظم209841

439إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي خالد محي545825

440إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعالء يونس هادي471549

441إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعباس علي مهدي200747

442إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرسجاد حازم حمزة471603

ن كاظم عبيد201357 443إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

444إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرسمير كتاب صاحب200120

445إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي عباس فاضل471700

ي209259
ي هويين

446إعداديةألمدحتيه31620بابلذكراسحاق حسونن

447إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي رحيم جواد474389

448إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرصالح مهدي حمزة201649

449إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرامير احمد حسن201148

450إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرزيد عباس نويلي201049

451إعداديةألمدحتيه31620بابلذكربرير حيدر جابر456129

452إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد كاظم غازي200691

453إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعباس خلف حايف520160

454إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي سالم جاسم201416

455إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد احمد وحيد208224

ن452517 456إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسن خالد حسير

457إعداديةألمدحتيه31620بابلذكراحمد سالم مشعل208818

458إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي عباس ابرق200333

459إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسن ابراهيم جير210176

460إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعايد محسن علي200421

ن جياد454238 461إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد حسير

462إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحاتم كريم عباس208291

463إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي عمار مهدي200305

464إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحمزة راجح عباس452979

465إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعبدهللا ميثم طالب208187

466إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعبدهللا جابر خليل208983

467إعداديةألمدحتيه31620بابلذكراحمد محمد دوهان200105

468إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرزيد قاسم مهدي474045

ن عامر جاسم201226 469إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير



470إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعبدهللا علي نويلي200143

471إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي غرام جاسم200864

472إعداديةألمدحتيه31620بابلذكركريم عبد كاظم209203

473إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحيدر جاسم مطر208356

474إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمرتضن جابر كماز209837

475إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد ضحوي عاشج209207

476إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد باقر كامل452322

477إعداديةألمدحتيه31620بابلذكراحمد عبدالحكيم خفيف469506

478إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحيدر زكي حمزة452014

479إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحيدر عكاب جير200696

480إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد علي نايف200939

481إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي نزار جاسم200774

482إعداديةألمدحتيه31620بابلذكررياض فهد دنان210116

483إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد رضا صاحب519906

484إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعبدهللا يحير حسن210016

ي كتاب201279 485إعداديةألمدحتيه31620بابلذكراحمد صير

486إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد حمزة حسن209927

487إعداديةألمدحتيه31620بابلذكراحمد حاكم عليوي208193

488إعداديةألمدحتيه31620بابلذكراحمد محمد جاسم469640

489إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمرتضن محمد كريم201648

490إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي ارز عبدالكاظم201412

ي200921 491إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعبدهللا عزيز ناجر

ن201338 ن لؤي حسير 492إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

493إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرصفاء مريزة كاظم469410

494إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسن حامد هاشم210123

495إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحيدر حسن نهابه209015

496إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرانر الحسن علي عبدالجبار200318

 علي عبدالسادة469607
ن 497إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

498إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي حسن مزهر207975

ن456006 499إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرشمسالدين علي حسير

500إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرزيدان خليف كريم209311

 علي محمد469433
ن 501إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

502إعداديةألمدحتيه31620بابلذكراحمد كريم عباس455845

503إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعبدهللا علي هادي210107

 علي نصيف209312
504إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمصطفن

505إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحمزة عباس بنيان200881

ن عواد عبيس200932 506إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

507إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعباس جابر عبد201507

508إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرسجاد باسم حسن201287

 علي عبودة469531
ن 509إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

510إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرجاسم محمد علك452368

511إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمهدي زعال صليب454862

ن علوان200972 512إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمنتظر حسير

513إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحسن سالم عثمان520111

ن سلمان عبدالواحد210004 514إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

515إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرادريس خالد محمد208211

516إعداديةألمدحتيه31620بابلذكراحمد عبدهللا اكحار209290

517إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعالء مكي بدري208785

518إعداديةألمدحتيه31620بابلذكروليد حيدر ابراهيم200380

ة519941 ن 519إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرباقر عماد احمير

520إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرجعفر عباس علي208991

521إعداديةألمدحتيه31620بابلذكررياض كامل عبدالسادة208760



522إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمنذر كشيش كتاب222207

غام فاضل عليوي207720 523إعداديةألمدحتيه31620بابلذكررصن

524إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي جاسب عبدهللا556132

ن ثامر فليح201398 525إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

526إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرطالب حمود حامد208220

527إعداديةألمدحتيه31620بابلذكراحمد نجم عبد209263

528إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرفيصل تركي جابر454832

529إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعالء فاهم هاتف208165

530إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرميمون رشاد مطر200199

ي201514
ن راضن 531إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعالء حسير

532إعداديةألمدحتيه31620بابلذكراحمد محسن عبدعلي200770

ن عمران452336 533إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسن حسير

ي469338 534إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد غانم حرنر

535إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرغيث جواد عبود208071

536إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد وليد محمد201181

537إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسن علي نارص452006

538إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي عبدالجاسم عبدالكاظم456269

539إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرسالم موس عبيد200718

540إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمنتظر كاظم تاية452345

ن خضير455096 541إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي ياسير

ي رضا محمد201420
ن
542إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرصاق

543إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعالء عباس عبيد209889

 علي حمدان201425
ن 544إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسنير

545إعداديةألمدحتيه31620بابلذكراحمد حمزة بديوي201218

546إعداديةألمدحتيه31620بابلذكركرار حيدر صالح200699

547إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحاتم كريم منديل208910

548إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي ميثم جبار200325

549إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحيدر كريم عباس201304

550ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرعباس حميد حبيب474439

ن حلواص200271 551ماجستيرألمدحتيه31620بابلذكرعلي حسير

552بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعبدالكاظم عبيس عبد455282

ي كتاب201117 553بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرصباح صير

554بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعباس زغير جاسم201068

 عبدعلي201074
ن 555بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحامد حسير

556بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر عبيس عبد452730

557بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر حميد حبيب200242

558بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرخالد عبد سلطان201088

ة حسون201378 ن 559بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعيدان حمير

560بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعدنان فرحان عيىس471919

561بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعلي موازي تركي201028

562بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرناجح محسن كاظم201183

563بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرقضي خلفة جاسم200262

ي حارث200923
564بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر ماضن

565بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد نايل جاسم209209

566بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكراحمد مهدي عبيس200879

567بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرناظم بحري كتاب207903

568بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرمشتاق طالب عبيد201408

569بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرحيدر محسن حسون200894

570بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرضياء محمد جابر209934

ن200751 571بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعادل محمد عبدالحسير

572بكالوريوسألمدحتيه31620بابلذكرعالء خضير عطية200743

ن عطية200783 573دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمالك حسير



574دبلومألمدحتيه31620بابلذكرحمزة مطر جاسم201336

ي200391
575دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعالء عزيز راضن

576دبلومألمدحتيه31620بابلذكرصالح مطلك رسحان201337

577دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعامر مهدي حمد201269

578دبلومألمدحتيه31620بابلذكروليد كفاح عبدالكاظم200353

579دبلومألمدحتيه31620بابلذكرداخل مطرود خليف200137

ي ابراهيم200740 580دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمحمود لعيير

581دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمالك شمران كاظم469386

ن200216 582دبلومألمدحتيه31620بابلذكرعباس فاضل حسير

583دبلومألمدحتيه31620بابلذكرخضير عبدالعباس كطيف201345

ن200267 584دبلومألمدحتيه31620بابلذكراحمد عباس عنير

585دبلومألمدحتيه31620بابلذكرصادق عباس زيارة200226

586دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمرتضن عيىس عبيس200347

587دبلومألمدحتيه31620بابلذكرباسم عبدهللا عالوي556013

ن200398 588دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمحمد عباس عنير

589دبلومألمدحتيه31620بابلذكرمؤيد جواد كاظم201585

590إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي خضير افندي200215

591إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرناهض علوان خليف556010

592إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحازم مطر جاسم201258

593إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحيدر مجيد محمد469488

594إعداديةألمدحتيه31620بابلذكراديب مهدي هادي200410

595إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي عبد كاظم200412

ن حمزة455130 596إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعلي حسير

ن عبد200689 597إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد حسير

598إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرسعد عباس عيدان200878

599إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسون صالح رومي472683

ن اسماعيل عباس200150 600إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

ن عباس عبدهللا545841 601إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعبدالحسير

602إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحميد خليف جاسم201115

603إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسن فاضل شخير201305

ي451649
ن اسماعيل راضن 604إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

605إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحيدر طارش سعيد452638

606إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرسلمان جواد عبد519852

607إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرخالد كماز حسن209912

608إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرصالح مهدي حسن471895

609إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمحمد دوهان حسن200099

610إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحبيب كاظم عبد201289

611إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرستار كاظم عبطان201080

ي راشد200430
ن راضن 612إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

613إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعبدعلي مزهر هاشم200862

614إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرعماد جاسم محمد201432

ن جريان عفتان208945 615إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرحسير

616إعداديةألمدحتيه31620بابلذكرمثين جواد كاظم455079

1ماجستيرألمدحتيه31620بابلأنيىهديل محمد موس201056

2ماجستيرألمدحتيه31620بابلأنيىاسيا خضير حاتم451682

3بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىتغريد كامل عبيد209849

فت ضياء صاحب474033 4بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىمير

5بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىهناء كامل عبيد201297

6بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىامال حليم كاظم200758

7بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىلمياء طه حمزة454911

 علي209945
ن 8بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزينة حسير

9بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىهديل شهيد حمود254563



10بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزينة ثامر عبد451990

11بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىشيماء جودة جاسم201216

12بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىهبة حاكم مسير200126

دعاء فائز تركي201219
13بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيى

ن عبيد208959 14بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة حسير

والء ظاهر علي209078
15بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيى

16بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىهند حسن عزيز201405

ن208208 17بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىهند سعد حسير

18بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىايات محمد خليل452280

19بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىرجاء كريم عباس208739

20بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىهدى محمد محيسن469570

21بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىنوال باسم شاكر456077

22بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزينب ابراهيم اسماعيل201084

23بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزينا عبدالحمزة عبدالكاظم209853

24بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىامال حاكم فرحان208765

25بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىدعاء حمزة حسن452164

26بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىسجا يحير حسن454786

27بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىايمان عبدالحمزه عبدالكاظم209855

28بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزهراء طالب حسن452923

29بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىنور عبدالحمزة عبدالكاظم209084

ن ذياب عيدان469438 30بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىحنير

لمياء سامي علي201486
31دبلومألمدحتيه31620بابلأنيى

32دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىميادة خفيف عبيد201350

33دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىابتهاج محمد عيىس200714

34دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىالرى هادي حبيب200140

35دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىفائزة رحمن سلطان201331

36دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىرجاء عزيز جوده519919

37دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىافراح نعمان عبدالحسن200155

ن469635 38دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىنجود مجيد حسير

39دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىهدى ابراهيم وذاح200193

40دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىابتسام رباع جمعة519871

41دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىرساب جواد نارص209119

ن208336 42دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىهدى حسن عبدالحسير

43دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىسهاد نعمان كاظم520121

44دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىنورس محمد عليوي208811

45دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىنادية محمد محسون452357

46دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىزهراء محمد هادي210048

47دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىامل عويد حمزة207706

48دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىتقوى عبدالجاسم عبدالكاظم456402

ن209143 49دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىسناء ناظم حسير

ن201111 50إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىسعدية عكل حسير

ن455898 51إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىايات نارص حسير

52إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىنغم حمزة صالح208417

53إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىمليحة جعفر عبد200392

ى عبيس عبدهللا201010 54إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىبرسر

55إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىدالل ضائع شبيب209205

1ماجستيرألمدحتيه31620بابلأنيىاسيل عبدالحكيم خفيف469493

2ماجستيرألمدحتيه31620بابلأنيىضمياء حميد صالل200228

ن يوسف451929 3ماجستيرألمدحتيه31620بابلأنيىزهراء حسير

4ماجستيرألمدحتيه31620بابلأنيىزينب محمد كطان200127

5ماجستيرألمدحتيه31620بابلأنيىنرسين فاضل غافل545830

6بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىاخالص اسماعيل فرمان201437



7بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىاساور لطيف كتاب201290

8بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىابتهال عبدالحسن مراد201495

ن201588 9بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة كريم حسير

ن519862 10بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىهدى مازن حسير

11بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىابرار جاسم عبداالمير208675

ي نارص200281
12بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىرسل وصفن

ي451919 13بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزينب هتلر ناجر

14بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىسارة زيدان صاحب209327

15بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىهدير يحير عباس201597

16بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىتغريد حسن عزيز200194

ي469645
17بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىسارة رعد حسونن

ن كطيف519913 18بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىهدى حسير

19بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىروقيه عباس سلمان201395

20بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىرانيا كاظم عويد200160

21بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىعذراء رحيم هاتف451898

22بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىاية محمد عبيد469533

23بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىطيبة ثامر موجد439425

ن201165 ن محمد حسير 24بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىحنير

25بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىسارة ابراهيم كامل200890

ة معيوف200901 ن 26بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىبيداء حمير

27بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىنورس كريم عبد472813

ن201340 28بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىنوران سعد حسير

ي200918
ي هويين

ن حسونن 29بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىحنير

30بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة محمد محسن469515

31بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزينب حسون حميد208057

عبير علي حداوي201060
32بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيى

33بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىهدير احمد هادي200981

34بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىشيماء جاسم عليوي200202

ن عيىس471586 35بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىسجا حسير

ي451777
36بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىشهد ثامر راضن

37بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىاالء عباس نايل208117

سارة هاشم علي201411
38بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيى

39بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىاري    ج سليم عبد201381

40بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىاية سعد فخري528532

ن455649 41بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىنورا كريم عبد معير

42بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىرشا حاكم عبدالشهيد201053

سارة علي نارص201271
43بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيى

44بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىرغد جواد يوسف201119

45بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىهبة سعد فري    ح201072

ن200998 46بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىمسار سليم حسير

47بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىسمر عبدالرزاق مزعل520053

ن حنون469600 48بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىرسى حسير

حوراء ناظم رومي472672
49بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيى

50بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىدعاء محمد سلمان528527

51بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىغفران كاظم عبدهللا201260

52بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىتف  قاسم مهدي474085

53بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىسارة سالم كتاب469351

ن علوان200804 54بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزينب حسير

55بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىسحر حمزة محمد469584

56بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزينب لطيف كتاب209941

ن208015 57بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىحنان محمد حنير

58بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىراقية جعفر فرهود520075



59بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىمريم كريم عزيز451867

60بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزهراء سعد مالك201046

61بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىعبير عباس فاضل201038

62بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزهراء جاسم محمد201642

63بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىدنيا مالك جاسم200916

64بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىايالف رعد جبار200239

65بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىنورة اكرم عبيس469366

ن يوسف201519 66بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىامل حسير

67بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىحنان كريم حاجم300316

اس احمد حسن200789 68بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىنير

69بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىمريم جاسم محمد200431

70بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىايمان ناجح محسن208027

71بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىكوثر محسن عبدهللا471727

72بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىانس فاضل حمزة282898

73بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىغفران مهدي عبيس200251

ي200107
ن راضن 74بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىعلياء حسير

75بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزينب علي عبد200272

تبارك علي عبيس200172
76بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيى

ن200999 77بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىطيف سليم حسير

78بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىمين نزار حازم201415

79بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىحوراء جواد نارص200129

80بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىسارة عبدالرحمن عبداالمير200940

االء علي عبيس471616
81بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيى

82بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىسحر عامر فزع200321

ي200968
83بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىمريم محمد راضن

84بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىاروى عباس دريس200219

85بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزهراء هادي كمبش469425

86بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىطيبة حمزة جوهر201140

87بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىارساء غالي محمد200728

مسار علي بعيوي451656
88بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيى

89بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىهبة حاكم فرحان200937

ن208391 90بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىندى محمد حنير

91بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىنورالهدى جاسم كاظم201020

ن مراد201333 92بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىامنة عبدالحسير

ة معيوف519829 ن 93بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىشهالء حمير

94بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىانسام مضن عبد469385

95بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة محمود عبد469592

96بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة عبداالله محمد471591

97بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىاسماء مزهر مهدي452071

98بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىايمان حيدر عبداالمير201445

99بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىصابرين حبيب عبد210084

ي علي كاظم201159
100بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىامانن

101بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىهدير سالم سكر455234

102بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىشمس ا لهدى عمار امير201644

103بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزهراء كريم جاسم469521

ي200915
ي هويين

104بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىغفران حسونن

105بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىصفا سليم عبد201608

هاجر مكي كتاب469353
106بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيى

107بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة كريم جاسم469527

108بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىهداية رحمن محمد201595

109بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىساجدة عبود هاتف473002

110بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىغصون محمد عباس545827



111بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىحوراء سعد فري    ح200871

112بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة كريم مراد200257

113بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىهوازن اكرم بدري207964

114بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىسارة محمد خلف519903

115بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىغفران جبار محمد207987

116بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزهراء موحان جاسم519855

117بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىسمية حميد شمران200375

ى مهدي عبيس200801 118بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىبرسر

119بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة طالب حسن452758

ن فرج207753 120بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىغفران حسير

121بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىمحاسن هادي داود201000

ن201343 ق سعد حسير 122بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىاستير

123بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىعلياء جواد مدلول200308

ن201160 124بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىانوار محمد حسير

125بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىرسور حسن كاظم200782

126بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىسارة حيدر محمد201613

127بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىابتهال عباس حامد469489

ي201023
زهراء علي راضن

128بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيى

129بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىهالة احمد مرزة209279

130بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزينب محمد صالل201256

131بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزهراء سعد فري    ح208406

132بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزيتون محسن عبدهللا201104

133بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىرفل شاكر سعدون200294

134بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىنضال نزار شياع201481

ي200209 135بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىرسل فاضل ناجر

136بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىحوراء ماجد مراد519859

137بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىايمان محمد فرهود200357

138بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزيزفون كاظم عبدهللا201188

139بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىسناء خالد جبار200161

140بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىزينب حسن علي201146

هجران غالي محمد200096
141بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيى

142بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىسحر عبد عبيد528460

143بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىميالد وهب صاحب200922

144بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىحوراء جواد مدلول201167

145بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىغفران عايد كاظم208870

146بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىصابرين كاظم علوان469588

امال علي عبودة201332
147بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيى

انوار سامي مجلي200151
148بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيى

149بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىايمان محمد وذاح201441

150دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىدعاء هاشم عليوي475224

151دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىهدى حاكم فرحان200991

152دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىزينب محسن عيال257795

153دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىمسار عبدالكريم سعيد475538

انفال فاضل رومي201022
154دبلومألمدحتيه31620بابلأنيى

155دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىصابرين احمد جابر472100

156دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىابتهال عبد ارحيم200930

ي شليوح200997
157دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىسارة حفظن

ي طالب201434 158دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىبتول ناجر

159دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىرفاه عبيد محيسن201351

160دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىثقيف عامر شنيشور207980

161دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىخديجة محي عبيد201316

162دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىخلود هاشم جابر469357



163دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىابتهال يارس شاكر200926

164دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىاكرام كريم نارص452311

165دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىبيداء مهدي واوي452619

166دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىغادة محمد عليوي469620

167دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىطيبة موس يحير200885

168دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىهدى عبيد محيسن201221

169دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىلبين حسن حميدي201630

170دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة عدنان بعيوي200313

ن200205 171دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىاسيل منعم حسير

172دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة يحير نعيمة200135

173دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىرسل عبدالزهرة عمير200414

ن عبداالمير يحير201393 174دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىياسمير

175دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىفرح عبود راشد201066

176دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىدعاء حمزة جاسم397846

177دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة محمد صالل469538

178دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىندى غازي خلف209189

179دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىنور محمد حسن201572

180إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىصفا فاضل شنشول520014

181إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىمريم جبار عكاب208006

182إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىغفران ناظم حمزه201567

183إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىقمر رحيم عبيس208622

ي469574
ن راضن 184إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىرواء حسير

185إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىحوراء حميد ذياب201440

186إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىسارة عباس موس201265

187إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىسارة فاضل عبدزيد209020

ن كطيف520084 188إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىعبير حسير

189إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىزينب سالم عمير201149

190إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىعال مهدي عبدالرضا452535

191إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىابتهال حمزة جاسم200960

192إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىزهراء عامر عبيد455210

193إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىتبارك طاهر جاسم209305

194إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىهدى صالح مهدي210182

195إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة حامد سكر201283

196إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىصفا رياض كاظم201496

197إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىرتاج جاسم جودة209161

198إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىمها محمد محي209956

199إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىهدى عبدالجاسم عبدالكاظم456328

ن جريان208922 200إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىنور حسير

201إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىنرجس هادي كتاب469633

202إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىرقية محمد كطان201639

203إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىرتاج احمد محمود208234

ق كاظم طالب456016 204إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىاستير

ايات علي ابراهيم455436
205إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيى

206إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىسارة فاضل حامد209064

207إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة باسم موس200701

208إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىزهراء امريزة كاظم469344

209إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة بدر عويد201237

رسل اسماعيل علي296403
210إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيى

211إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىزهراء ثامر مشهول200936

212إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىسنابل خالد جبار200162

213إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىوفاء مخيف عبدالسادة201372

214إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىزهراء رديف عباس519922



215إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىحوراء جبار كاظم200183

216إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىمريم كريم مراد200238

ن طاهر جاسم222109 217إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىبنير

218إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىراجحة ماهر سعدي528520

219إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىخلود محسن عبيد455883

ي207099 مريم ترمن صلير
220إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيى

221إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة فليح حسن201361

222إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىميساء محمد طالب200965

وق رحيم جابر208519 223إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىرسر

224إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىرقية فاضل شنشول520020

225إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىعلياء خالد جبار201041

226إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىسكينة فاضل حامد209063

227إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىاسماء عباس نايل201566

228إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىعال مهدي عبيد201170

229إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىايناس حمزة مدلول200990

تالق كاظم علي209903
230إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيى

 رزاق جير455992
231إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىتف 

ن529303 232إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىسحر حسن حسير

ن201341 233إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىزينب سعد حسير

234إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىبثينة مسلم خانس209900

ن كاظم علوان201646 235إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىرياحير

236إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىسىه مهدي عبدالرضا451950

237إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىبيان ثامر كاظم207741

238إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة محمد عادي201518

239إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىاية قاسم محمد200914

240إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة مطر جواد201255

ان غالي محمد200359 نير
241إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيى

242إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىحوراء رزاق جير454560

243إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىنورالهدى حيدر صالح201195

ي471740 هاجر غانم حرنر
244إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيى

245إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىزهراء ميثم جبار469421

246إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىبتول خليل ابراهيم469628

ي حسن529923 247إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىنور خير

ن454834 248إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىعذراء شهيد حسير

249إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىانفال وهب صاحب209306

250إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىدعاء كريم حسن201480

ن200132 زهراء علي حسير
251إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيى

252إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىفرات عبدالعزيز فرحان201617

253إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىتبارك حسن عبدالكاظم209960

254إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىرسل سعد عليوي455551

 علي201386
ن 255إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىرسل حسير

256إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىايمان محمد خليل209832

257إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىزهراء طالب كاظم201650

ان كريم عباس201302 258إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىنير

259إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىغسق مالك حبيب455499

ن سلمان حسن472243 260إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىبنير

ن471611 261إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىزينب رحيم حسير

262إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىعذراء جاسم عبيس452683

263إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة حمزة ثامر201601

264إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىهالة فاضل حامد208844

265إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىايمان محمد طالب200170

ن عمير208383 266إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىاية حسير



267إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة الزهراء عبود راشد209952

268إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىغفران حسن مزهر208920

شفاء علي ساهي455158
269إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيى

ن عاضي201584 270إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىطيبة حسير

271إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىفرزدق كاظم طالب455862

272إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىفاطمة سالم عمير208729

273إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىرقية محمد عبيد471593

ن209892 274إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىهبة عادل حسير

275إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىشيماء سالم شاكر455040

ن201342 276إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىاري    ج سعد حسير

277بكالوريوسألمدحتيه31620بابلأنيىسماح حسن شكر455046

278دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىمليحة حيدر خليف200888

279دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىافراح عبدالكريم مزيعل454748

280دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىوجدان عبدالزهره كاظم201627

281دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىليل عبيد محيسن452175

ي محمد201352
282دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىكلفة حسونن

283دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىرغد كتاب صاحب201605

284دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىنادية زيدان فاضل200214

285دبلومألمدحتيه31620بابلأنيىشذى عويد حمزة201614

286إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىحميدة عبيس كاظم209916

287إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىحميدة كاظم عبيد209909

288إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىبيان صاحب عبود471713

289إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىايناس نارص حميد201280

290إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيىجنان جابر رشيد201062

دالل عبدعلي لفته201123
291إعداديةألمدحتيه31620بابلأنيى

1دكتوراهألطليعه31621بابلذكرعدنان منصور جاسم497317

ن حمزة437256 2ماجستيرألطليعه31621بابلذكرخلدون حسير

3ماجستيرألطليعه31621بابلذكرعلي عبدالواحد الهيمص291339

4ماجستيرألطليعه31621بابلذكرعقيل محسن عبود551516

5ماجستيرألطليعه31621بابلذكراحمد خليل عباس212629

6ماجستيرألطليعه31621بابلذكرعمار عبيس شمباره293306

7ماجستيرألطليعه31621بابلذكرثامر مالك مرهون421368

8ماجستيرألطليعه31621بابلذكرجمال عبيس شمباره291337

9ماجستيرألطليعه31621بابلذكرباسم نارص جعفر436790

ن عصام محمد436787 10ماجستيرألطليعه31621بابلذكرمعي 

11ماجستيرألطليعه31621بابلذكرعالء عبيس شمباره437032

ن291289 12بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرقاسم نارص حسير

13بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي مكطاف حبيب497811

14بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرطارق محمد خلخال420345

15بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحامد صاحب ثعبان436864

16بكالوريوسألطليعه31621بابلذكروالي جهاد عباس292820

17بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمثين اسحاق شمباره498333

18بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعصام محمد خلخال437058

ن مهين292223 19بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحاكم حسير

20بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعالء زكي مراد420519

21بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرباسم رياح كاظم291293

22بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرخالد سلمان نارص437009

23بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحمزة عباس كاظم213718

ن436958 24بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرجهاد حامد حسير

25بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرقاسم رياح كاظم292339

26بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرصالح هادي ختالن291306

27بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرابراهيم رحمن مهدي292582



28بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرفاضل دعبيل جاسم293248

29بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحمزة صاحب عبد292996

30بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرثائر تحرير حبيب437204

31بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرقاسم كاظم عبد291328

32بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرباسم عبداالمير موس292906

33بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحيدر حاتم مراد294069

ن مهين293180 34بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحاتم حسير

ن420506 35بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعصام فرحان حسير

36بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي عداي حمزة292214

يد دعيم293469 غام رسر 37بكالوريوسألطليعه31621بابلذكررصن

ي عبد عودة437862 38بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرناجر

39بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعادل جميل هندي437014

40بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرظاهر محسن هويش437021

41بكالوريوسألطليعه31621بابلذكررائد صاحب كاظم349864

42بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرثائر صالح مزيون437251

43بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمنقذ عبدالسادة عبد291464

44بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي يحير عواد436783

45بكالوريوسألطليعه31621بابلذكررحمن رسحان بردان292316

ن291501 ن جبار حسير 46بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسير

47بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي شمران كمر291377

48بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرطرخان عبادي عبيد291327

49بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسوران شداد حمد292677

50بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرخالد رياح كاظم292251

ن291302 51بكالوريوسألطليعه31621بابلذكركاظم نارص حسير

52بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراديب عبدالرزاق نعمة420588

53بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسعدون عسكر بعيوي212857

54بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعقيل عبد ملوح291445

55بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحازم حميد كاظم291292

56بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسعدون جابر كزار291479

57بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرقاسم جواد مجلي291410

58بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحيدر نعمة حسن213657

ن291297 59بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرزهير عباس ياسير

60بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعباس بالش محمد291305

61بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعالء سالم جير291352

ن291511 62بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرقاسم كريم حسير

63بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرقاسم وحيد كاظم291298

64بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراحمد دعبيل جاسم213471

ن292376 65بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعماد عبدالسادة عبدالحسير

66بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرفؤاد لوعان محسن437686

67بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعقيل كريم جاسم291389

68بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرفاهم محسن محمد292837

69بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسالم عويد حسن436981

70بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرغسان عزيز مهدي293228

71بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرماهر مطر عبيد291524

72بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرطلفاح عبدالحسن محمد291332

ن437069 73بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرقاسم عبدالواحد حسير

74بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعامر مطر عبيد420798

75بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسعد جياد فضل213636

ن نعمة هندي291520 76بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسير

77بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسعيد فريد صالح420842

78بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمشتاق عبدالكاظم كوكس292326

79بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمحمد دعبيل جاسم213413



80بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرجمال اسماعيل عبد257738

81بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرلؤي فالح هادي213753

82بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرقاسم حامد عبيد292598

83بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي جابر كزار212628

84بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسيف كريم عبدالكاظم292440

85بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي مهدي سلمان212888

86بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرصفاء والي جهاد291457

87بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراحمد محسن جير497284

88بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرضياء مهدي شنباره420979

89بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرفاضل عادل مهدي293163

90بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرقاسم حامد عبدالحمزة257666

91بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرقيس عباس عبد293660

92بكالوريوسألطليعه31621بابلذكركريم مالك مرهون213554

93بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراوس رياض محمد420862

94بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعمار راتب كاظم292541

95بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسن سعد حسن293989

ن حمزة291329 96بكالوريوسألطليعه31621بابلذكررائد حسير

97بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعامر موس طالب213831

98بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرامير محمد حبيب497809

99بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرصالح عبدالرزاق نعمة291546

100بكالوريوسألطليعه31621بابلذكروسيم عبدالمحسن كزار213693

101بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرقيض غانم عبدالكاظم291315

ار497735 102بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمنتظر جبار رسر

ن عبد مراد291301 103بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسير

104بكالوريوسألطليعه31621بابلذكررياض حليم سالم437282

105بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرغانم حمزة كريم213646

106بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحيدر جير جاسم213544

107بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرنارص محي عباس257701

108بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرضياء كريم عبيد291498

109بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراحمد طالب عبد293819

110بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرفالح فاضل جمام213664

111بكالوريوسألطليعه31621بابلذكررحمن غضيب فرعون556780

112بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسن امير محان213018

113بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمالك حبيب علي420719

114بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمثين شاكر مسيلم438502

115بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسن كريم حسن291553

116بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحيدر مراد واحد437153

117بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي كاظم هويش420577

اد291330 118بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسالم ناظم رسر

119بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرصاحب محي عبيس436735

120بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرفاضل رحيم حاجم436788

121بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسليم جبار عبد420704

ن عبدالرحيم حنظل551514 122بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسير

ن551533 123بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراحمد مردان عبدالحسير

124بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي كاظم زاير497739

 علي مكطاف292658
ن 125بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسير

126بكالوريوسألطليعه31621بابلذكريارس داخل عباس437103

ن420394 127بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرقاسم رحيم حسير

128بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسالم محمد زايد293085

129بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمصطفن عبدهللا حسن551527

130بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرانور جواد كاظم498437

131بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرزيد اسماعيل سعد421202



132بكالوريوسألطليعه31621بابلذكروقاص عبدالسادة عبد421190

133بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعباس رحمان حبيب437052

134بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرقاسم شداد حمد421000

135بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراحمد عبدالهادي بهو436719

136بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرهمام مصدق كزار437913

137بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحيدر كريم عبدالكاظم420187

138بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسيف صاحب فرحان421182

139بكالوريوسألطليعه31621بابلذكركرار حامد صاحب213395

140بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي هادي عبدمسلم421176

141بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرباقر صالح ابراهيم212652

142بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمحمد غالب عبدالكاظم497310

143بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمنذر هادي ناهي294014

144بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعزالدين باسم عبداالمير556087

145بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعبدالمنعم اسماعيل عبد212640

146دبلومألطليعه31621بابلذكرحامد صاحب كاظم437029

147دبلومألطليعه31621بابلذكرمهدي نعمه زغير437786

148دبلومألطليعه31621بابلذكرعلي سميع كيوان291354

ن438332 149دبلومألطليعه31621بابلذكروهام مراد امير

150دبلومألطليعه31621بابلذكرسالم زبير عبيس438474

151دبلومألطليعه31621بابلذكرفارس حسن عبدالسادة293406

152دبلومألطليعه31621بابلذكرفارس زبير عبيس436799

153دبلومألطليعه31621بابلذكرقضي عبدالحمزة علوم437062

154دبلومألطليعه31621بابلذكرثامر مطر عبيد291323

ن محمد شنان213550 155دبلومألطليعه31621بابلذكرحسير

156دبلومألطليعه31621بابلذكرمشتاق عبداالمير ناهي292965

157دبلومألطليعه31621بابلذكراحمد يحير هاشم213723

158دبلومألطليعه31621بابلذكرمهند شكر عبد551521

159دبلومألطليعه31621بابلذكرهمام حميد سعيد436778

160دبلومألطليعه31621بابلذكراحمد فليح جاسم213543

161دبلومألطليعه31621بابلذكرقاسم وداد حسن213215

162دبلومألطليعه31621بابلذكرسيف شاكر محمد212627

163دبلومألطليعه31621بابلذكرهادي نعمة زغير436969

164دبلومألطليعه31621بابلذكرتوفيق مكطاف حبيب437024

165دبلومألطليعه31621بابلذكراحمد غالب محمد292482

166دبلومألطليعه31621بابلذكرموس لوعان محسن213569

167دبلومألطليعه31621بابلذكرعلي طالب سلمان420569

168دبلومألطليعه31621بابلذكرنبيل جياد فضل213649

169دبلومألطليعه31621بابلذكرمازن محمد بردان213511

ن212975 اق نارص حسير 170دبلومألطليعه31621بابلذكرارسر

171دبلومألطليعه31621بابلذكربهاء عبدالكاظم رحيم213704

172دبلومألطليعه31621بابلذكركميل هادي جودة293510

173دبلومألطليعه31621بابلذكرمصطفن صبيح جاسم420417

174دبلومألطليعه31621بابلذكرعالء رياض هادي213157

175دبلومألطليعه31621بابلذكرمحمد عزيز مهدي213428

176دبلومألطليعه31621بابلذكراحمد رياح محسن212841

ن عبد موجي437838 177دبلومألطليعه31621بابلذكرحسير

178دبلومألطليعه31621بابلذكرعمار جاسم عبد292783

ن556026 179دبلومألطليعه31621بابلذكرثامر كاظم حسير

180دبلومألطليعه31621بابلذكرمحمد وداي محمد291544

181دبلومألطليعه31621بابلذكرصادق جليل محي293621

ن420420 182دبلومألطليعه31621بابلذكرعبدهللا رائد حسير

183دبلومألطليعه31621بابلذكرالبكر علي مخيف551532



ن551542 184دبلومألطليعه31621بابلذكررسول نارص حسير

ن ناظم سعيد551572 185دبلومألطليعه31621بابلذكرحسير

186إعداديةألطليعه31621بابلذكرداخل عودة جاسم213561

187إعداديةألطليعه31621بابلذكرفالح حاكم جير293615

188إعداديةألطليعه31621بابلذكرواثق حمود طرخان436833

189إعداديةألطليعه31621بابلذكرصالح محمد سلمان213580

190إعداديةألطليعه31621بابلذكرمنصور كزار عبيس497833

191إعداديةألطليعه31621بابلذكرثائر رحمان حبيب556833

192إعداديةألطليعه31621بابلذكرجعفر عامر عبيس292533

193إعداديةألطليعه31621بابلذكرفارس مصعب عبدالعباس293045

194إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي كريم رحمان556871

ن436729 ن سمير 195إعداديةألطليعه31621بابلذكرنارص حسير

196إعداديةألطليعه31621بابلذكركرار مجيد فريد438262

1ماجستيرألطليعه31621بابلذكرعلي نعمة هندي437392

2ماجستيرألطليعه31621بابلذكرعقيل لفته حبيب212636

3دبلوم عاليألطليعه31621بابلذكرسيف عبداالمير حمزة292361

ن ناظم مليوي213491 4بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسير

5بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي محمد صالح212645

6بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحيدر كاظم شهيد437319

7بكالوريوسألطليعه31621بابلذكركرار كاظم عذاب293476

8بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعبيد حسن عبيد437171

9بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرامير رحيم عودة438551

10بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرنبيل عبدالحكيم جير293584

11بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسيف عدنان عزيز292203

12بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي منصور محسن293280

13بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرقاسم طالب صنديل292383

ن كاظم293431 14بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراحمد حسير

15بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمحمد عبدالرحمن سدخان213288

16بكالوريوسألطليعه31621بابلذكركرار جاسم عبدعون213621

17بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسن عبدالزهرة عبد213738

18بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمحمد شاكر عبد293232

19بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسيف مراد كاظم212963

20بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي عباس هويش213651

21بكالوريوسألطليعه31621بابلذكررسول عصام جير293193

22بكالوريوسألطليعه31621بابلذكركرار مهدي نعمه212923

ن438242 23بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي ختالن حسير

24بكالوريوسألطليعه31621بابلذكروعد جبار داود436839

25بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحيدر كاظم كريم437048

26بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي رحيم مالك213137

27بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحيدر ابراهيم جميل292169

ن شبيب292347 28بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسالم حسير

29بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسالم محمد حسن213188

30بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمحسن مزهي محسن551538

31بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي جاسم عباس291547

32بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعاصم محمد زايد291414

33بكالوريوسألطليعه31621بابلذكركرار حيدر مالك291296

34بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي حيدر مالك291335

35بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمحمد كريم محمد213811

36بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي جودة براهان551540

37بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسالم حليم سالم498413

38بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراحمد راتب كاظم291310

39بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراحمد حسن رومي291480



40بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي حمزة صاحب213482

41بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمحمد عبدالرزاق حنظل293043

42بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسيف رحيم مالك294079

43بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرباقر خليل عباس421289

44بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرالفرقان ميثم شمران292923

45بكالوريوسألطليعه31621بابلذكركرار وناس كاظم291307

46بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمحمد جاهل ويوي291405

47بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراسامة نارص جويد292198

48بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسام ثامر صبار291492

ن عبدالحمزه436764 49بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرامجد عبدالحسير

50بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراحمد عماد شهيد497816

51بكالوريوسألطليعه31621بابلذكريونس داخل شدهان213746

ن438121 52بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسن كريم حسير

53بكالوريوسألطليعه31621بابلذكررافد صكبان زبير437121

54بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعباس شاكر كامل213742

55بكالوريوسألطليعه31621بابلذكركرار صالح عبيد292716

56بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعدنان فرحان عليوي420682

57بكالوريوسألطليعه31621بابلذكركرار نعمة رحمان436875

58بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعباس سالم زبير437186

59بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمصطفن مخيف حمزة436869

ن حياوي عطشان437110 60بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسير

61بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمحمد محسن جير420643

ن497829 ن صبار عبدالحسير 62بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسير

63بكالوريوسألطليعه31621بابلذكركاظم حامد كاظم436759

64بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي توفيق حمزة551535

65بكالوريوسألطليعه31621بابلذكربارق طالب سلمان292630

66بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسجا فري    ح شالل437092

67بكالوريوسألطليعه31621بابلذكررسمد كاظم عبد صالح438035

ن213672 68بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحامد سعيد حسير

69بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراكرم عزيز مهدي556816

70بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراحمد شاكر عبد212634

71بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراحمد عبدالرحمن سدخان213245

72بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراحمد همام موجد291386

73بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي حامد فرحان293950

74بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسن عجمي حمود294040

75بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسيف ساجد رشيد213469

76بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسن عبدهللا سلمان291316

77بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعالء فالح محسن213644

ن هويش213480 78بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحيدر حسير

79بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسام مصطفن شاكر497991

80بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحيدر وناس كاظم292258

81بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعبدالرحمن ماجد عداي420609

82بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمحمود عبدالرزاق حنظل293016

83بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعالء محمد جاسم291512

84بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعماد فليح حسن437327

85بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمصطفن فالح مهدي437262

ن293645 86بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعبدالمحسن جبار حسير

ن213772 87بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرقضي نارص حسير

هان كلف291436 88بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمحمد رسر

89بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمشتاق ضامن ابودومة389007

90بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمعتصم حسن فاهم291345

91بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرماهر ثابت كامل212945



92بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرواهب احمد عاجل213338

93بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمصطفن عباس صاحب291320

94بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسالم عامر جير292805

95بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرنمير حساب نور291470

96بكالوريوسألطليعه31621بابلذكركرار كاظم شهيد437272

97بكالوريوسألطليعه31621بابلذكركرار قاسم حميد293928

98بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرواثق جاسم حسن497252

99بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمحمد حسن جاهل212830

100بكالوريوسألطليعه31621بابلذكررعد عبدالواحد الهيمص291550

ن جبار291319 101بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحيدر عبدالحسير

102بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرباسم محمد زايد213825

103بكالوريوسألطليعه31621بابلذكركاظم رحيم حاجم292878

104بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمحمد شاكر محمد291460

105بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرجعفر ترتيب حامد213418

106بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمحمدعلي قاسم عبدالواحد436945

107بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرنورالدين كاظم نور436928

108بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمحمد داخل شدهان213760

109بكالوريوسألطليعه31621بابلذكركرار رحيم مالك213719

110بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراحمد ابراهيم رحمن291363

111بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي عبداليمة جبار293856

112بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمهيمن حامد جميل213755

113بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمنتضن خليل عباس421258

114بكالوريوسألطليعه31621بابلذكريعقوب يوسف كاظم213234

115بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسام عبدهللا عبد420311

116بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرذوالفقار عبدالسادة عبد291451

117بكالوريوسألطليعه31621بابلذكررائد نعمه رحمان420556

ن420657 ي علي حسير
118بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرهانن

119بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحيدر جليل هندي213382

ن توفيق حمزه292595 120بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسير

121بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمعمر عصام محمد293982

ن213124 122بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرقاسم علي حسير

123بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرصفاء شهيد تعبان293167

124بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمحمد عليوي غاوي292528

125بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعالء مسعد عزيز420436

ن صغير292683 126بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحيدر حسير

127بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرامجد محسن جير293411

ن212656 128بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي قاسم حسير

129بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحيدر نعمة رحمن437662

130بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعباس سعد حسن213750

131بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراثير حساب نور436885

132بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعبدالجاسم مهدي مجلي291475

133بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراحمد عبد مراد293827

134بكالوريوسألطليعه31621بابلذكركرار حيدر ناظم437096

135بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرغزوان محمد جاسم213467

136بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمحمد سالم كاظم420548

137بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرسجاد حليم فوزي557364

138بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرمحمد نعمة هندي291294

ن فاهم292242 139بكالوريوسألطليعه31621بابلذكركرار حسير

140بكالوريوسألطليعه31621بابلذكراياد فهام مالك291437

141بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحيدر رحيم مالك213385

142بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرفؤاد خالد صاحب212815

143بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحازم محمد زايد213729



144بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحسام منديل ويوي497582

145بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرامجد حمزه عطيوي213447

146دبلومألطليعه31621بابلذكرقاسم كريم جاسم436856

147دبلومألطليعه31621بابلذكرنبيل لفته حبيب498027

148دبلومألطليعه31621بابلذكرحسن كاظم حسن213707

149دبلومألطليعه31621بابلذكرمحمد عباس حمزة497840

150دبلومألطليعه31621بابلذكرمحمد ماجد صاحب438254

151دبلومألطليعه31621بابلذكروليد نارص جاسم291295

152دبلومألطليعه31621بابلذكرمصطفن ساهر حليم498031

153دبلومألطليعه31621بابلذكرقاسم ترتيب حامد212639

154دبلومألطليعه31621بابلذكرمحمد حيدر عبد437820

155دبلومألطليعه31621بابلذكرحاكم مالك عبدالكاظم293825

156دبلومألطليعه31621بابلذكرحسن ماجد صاحب212768

157دبلومألطليعه31621بابلذكروليد محسن حسن292885

158دبلومألطليعه31621بابلذكرمحمد فاهم جير291308

159دبلومألطليعه31621بابلذكرغيث محمد عبدهللا213015

160دبلومألطليعه31621بابلذكراحمد طالب علي291408

161دبلومألطليعه31621بابلذكراحمد صالح محمد213455

162دبلومألطليعه31621بابلذكرسعد جبار عبد436962

163دبلومألطليعه31621بابلذكرمحمد رحيم عزيز291442

ن213642 164دبلومألطليعه31621بابلذكروسام علي حسير

165دبلومألطليعه31621بابلذكرمناف علي حامد291540

ن صالح حسن292465 166دبلومألطليعه31621بابلذكرحسير

ن صاحب مهدي213505 167دبلومألطليعه31621بابلذكرحسنير

168دبلومألطليعه31621بابلذكرامير علي مزيون438111

169دبلومألطليعه31621بابلذكرهاشم كريم حميدي213679

170دبلومألطليعه31621بابلذكرعلي عماد عبدالسادة213660

171دبلومألطليعه31621بابلذكرقاسم جبار مراد213462

ن293790 172دبلومألطليعه31621بابلذكرسيف عباس ياسير

173دبلومألطليعه31621بابلذكرنمير حاتم عليوي213264

174دبلومألطليعه31621بابلذكرعلي كريم محمد213597

175دبلومألطليعه31621بابلذكرعلي واثق حمود293639

176دبلومألطليعه31621بابلذكرحامد ترتيب حامد212637

ن498410 ن حسير 177دبلومألطليعه31621بابلذكرذاكر ياسير

178دبلومألطليعه31621بابلذكرميثاق شوين حسن497244

ن اركان عبدالكاظم213559 179دبلومألطليعه31621بابلذكرحسير

ن213187 180دبلومألطليعه31621بابلذكرسجاد قاسم حسير

181دبلومألطليعه31621بابلذكرعلي حامد صاحب213273

182دبلومألطليعه31621بابلذكرعلي مراد كاظم213409

183دبلومألطليعه31621بابلذكرسيف رياض حمزة291423

184إعداديةألطليعه31621بابلذكرسجاد صبيح حمزة291303

ي عبيد437709
ن راضن 185إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسير

186إعداديةألطليعه31621بابلذكررامي خالد رياح556822

187إعداديةألطليعه31621بابلذكراكرم باسم مايح292829

188إعداديةألطليعه31621بابلذكرجواد محمد فرحان293310

189إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي وهد غالي438674

190إعداديةألطليعه31621بابلذكرعباس مصطفن شاكر497360

191إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي رضا جودة293472

192إعداديةألطليعه31621بابلذكرمحمد رزاق طالب437646

 علي292616
ن 193إعداديةألطليعه31621بابلذكررافد حسير

194إعداديةألطليعه31621بابلذكرعباس محمد علي291314

195إعداديةألطليعه31621بابلذكرمسلم كريم حميدي291509



196إعداديةألطليعه31621بابلذكرمحمد قاسم عبدالواحد420779

197إعداديةألطليعه31621بابلذكرمحمد فريق محان291497

198إعداديةألطليعه31621بابلذكرمحمد شدهان عبيد213166

199إعداديةألطليعه31621بابلذكرمحمد حامد صاحب293812

200إعداديةألطليعه31621بابلذكرمصطفن كاظم شنبارة213062

201إعداديةألطليعه31621بابلذكراحمد كريم رحمان420579

202إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسن سالم زبير437724

ن213606  علي حسير
203إعداديةألطليعه31621بابلذكرمرتضن

204إعداديةألطليعه31621بابلذكرامجد وسيم عبدالمحسن497999

205إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسن محمد مهدي497825

ن213282 206إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي نارص حسير

207إعداديةألطليعه31621بابلذكرمحمد عبيس شمبارة291517

208إعداديةألطليعه31621بابلذكرعادل حسن فاهم291367

209إعداديةألطليعه31621بابلذكرحميد محمد نارص293134

210إعداديةألطليعه31621بابلذكرجعفر صباح صعصع293453

211إعداديةألطليعه31621بابلذكرحيدر علي عبدالكاظم292621

212إعداديةألطليعه31621بابلذكرمرتضن جواد عبدالكريم292861

ن292366 غام فاضل حسير 213إعداديةألطليعه31621بابلذكررصن

214إعداديةألطليعه31621بابلذكرامير مهدي نارص291484

ن جواد كاظم292704 215إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسير

216إعداديةألطليعه31621بابلذكراحمد ثامر كاظم438002

217إعداديةألطليعه31621بابلذكرمحمد حمزة عباس213358

218إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسام حسن فاهم291373

ن292356  علي حسير
219إعداديةألطليعه31621بابلذكرمرتضن

ن212630 220إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسن علي حسير

221إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسن سعيد نعمة293389

222إعداديةألطليعه31621بابلذكرعباس علي مكطاف293095

ن عمار عبيس291515 223إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسير

224إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي فارس صبار420114

225إعداديةألطليعه31621بابلذكرسامر جميل كاطع213121

ن نعيم عزيز292750 226إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسير

ن420391 227إعداديةألطليعه31621بابلذكرمروان رائد حسير

ن437563 228إعداديةألطليعه31621بابلذكروليد خلدون حسير

229إعداديةألطليعه31621بابلذكرمحمد زيدان حلواص438149

230إعداديةألطليعه31621بابلذكرزين العابدين عباس حميد292556

231إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي فليفل يارس556805

232إعداديةألطليعه31621بابلذكرابراهيم سعدون جابر291486

233إعداديةألطليعه31621بابلذكراكثم عدي عبدالرحمن437116

234إعداديةألطليعه31621بابلذكرمؤمل ناظم عبدهللا420465

 سامي صكطري551592
235إعداديةألطليعه31621بابلذكرمرتضن

236إعداديةألطليعه31621بابلذكرامير محمد جاسم213627

237إعداديةألطليعه31621بابلذكروالء حسن رايح293537

238إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي عبدالرحيم حسن213397

239إعداديةألطليعه31621بابلذكرراسم كريم حميدي213067

240إعداديةألطليعه31621بابلذكرسجاد طارق محمد293553

241إعداديةألطليعه31621بابلذكرازهر عنودي عاشور437078

ن سالم زبير438011 242إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسير

243إعداديةألطليعه31621بابلذكرمحمد فارس حسن292766

ن بالش213486 244إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي حسير

ن رحيم292748 245إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي عبدالحسير

246إعداديةألطليعه31621بابلذكرحميد شاكر عبد293255

247إعداديةألطليعه31621بابلذكررساج حيدر عبد293319



248إعداديةألطليعه31621بابلذكرمسلم عباس عبد علي438183

اض هادي292851 249إعداديةألطليعه31621بابلذكرعالء اعي 

250إعداديةألطليعه31621بابلذكرعبدهللا عجمي حمود293348

251إعداديةألطليعه31621بابلذكرقيس كريم صالح291467

252إعداديةألطليعه31621بابلذكرامير رزاق حلواص420538

253إعداديةألطليعه31621بابلذكريوسف طالب صنديل293781

254إعداديةألطليعه31621بابلذكركاظم جبار محسن497976

ن عباس صاحب420491 255إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسير

ي فاهم293572
256إعداديةألطليعه31621بابلذكرعماد راضن

257إعداديةألطليعه31621بابلذكرفريد خالد صاحب213370

258إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي طالب نوري293023

259إعداديةألطليعه31621بابلذكرمرتضن مهدي جير497293

ن وليد فريد556766 260إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسير

ن293225 261إعداديةألطليعه31621بابلذكرامير محمد حسير

262إعداديةألطليعه31621بابلذكرعبدهللا رزاق مكطاف557387

263إعداديةألطليعه31621بابلذكركرار عماد عرس293365

264إعداديةألطليعه31621بابلذكرعبدهللا داخل نجم213159

265إعداديةألطليعه31621بابلذكرامير منذر وهاب291420

266إعداديةألطليعه31621بابلذكرقاسم عجمي عبيد420633

 رومي292175
ن 267إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي حسير

268إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي عجمي عبيد213770

269إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسن علي فالح212898

270إعداديةألطليعه31621بابلذكرسجاد حليم سالم498405

ن551580 271إعداديةألطليعه31621بابلذكركرار علي عبدالحسير

272إعداديةألطليعه31621بابلذكرامير سالم كاظم551575

273إعداديةألطليعه31621بابلذكروائل جبار كاظم212835

274إعداديةألطليعه31621بابلذكروائل جمال اسماعيل212958

275إعداديةألطليعه31621بابلذكراحمد شوين حسن551553

ن كاظم437266 276إعداديةألطليعه31621بابلذكرزين العابدن حسير

277إعداديةألطليعه31621بابلذكرمصطفن فالح حاكم293155

278إعداديةألطليعه31621بابلذكرمحمد سعد ابراهيم292576

279إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي والي جهاد292667

280إعداديةألطليعه31621بابلذكرزيد علي فضل293296

 علي420386
281إعداديةألطليعه31621بابلذكرعباس مرتضن

282إعداديةألطليعه31621بابلذكربهاء عباس عطية293046

283إعداديةألطليعه31621بابلذكرمؤمل حيدر هادي213168

284إعداديةألطليعه31621بابلذكرمحمد باسم جهاد291435

285إعداديةألطليعه31621بابلذكرالعباس وسام كريم437986

286إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي اياد عبدالسادة212851

287إعداديةألطليعه31621بابلذكركرار واثق حمود420901

288إعداديةألطليعه31621بابلذكرجبار حسن صاحب436881

289إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي غانم حمزة213441

290إعداديةألطليعه31621بابلذكرفيصل غازي عبدالحمزة438488

291إعداديةألطليعه31621بابلذكرمصطفن داخل شدهان436905

292إعداديةألطليعه31621بابلذكرجعفر سعد حسن291454

293إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي حامد صاحب292987

 غالي جهاد291342
ن 294إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسير

295إعداديةألطليعه31621بابلذكركرار ترتيب حامد212933

296إعداديةألطليعه31621بابلذكرمحمد رحمن رسحان557409

297إعداديةألطليعه31621بابلذكرغيث جميل كاطع291495

298إعداديةألطليعه31621بابلذكرعباس جير عبد291537

299إعداديةألطليعه31621بابلذكرامير قاسم عبدالواحد293405



300إعداديةألطليعه31621بابلذكرعالء فاهم عبدهللا497837

301إعداديةألطليعه31621بابلذكرامير حساب نور437508

302إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي عبدالرزاق حنضل437586

303إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي باقر صالح212993

ي213498
 
304إعداديةألطليعه31621بابلذكرامير علي عبدالباق

305إعداديةألطليعه31621بابلذكرباقر رضا جير292917

306إعداديةألطليعه31621بابلذكرامير صالح محمد293608

ن شداد حمد438382 307إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسير

 عبدعلي421007
ن 308إعداديةألطليعه31621بابلذكرسجاد حسير

309إعداديةألطليعه31621بابلذكرصادق جعفر حاوي213318

310إعداديةألطليعه31621بابلذكريارس محمد ظاهر551512

ن حسن حمزة436996 311إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسير

312إعداديةألطليعه31621بابلذكرسعد ابراهيم حسن213730

313إعداديةألطليعه31621بابلذكرعدنان عويد حسن292320

314إعداديةألطليعه31621بابلذكرسجاد فاسم رياح497539

315إعداديةألطليعه31621بابلذكراحمد باسم عبداالمير438518

316إعداديةألطليعه31621بابلذكراحمد سليم جاسم213626

317إعداديةألطليعه31621بابلذكرمجتير حامد جميل293089

ن436900 318إعداديةألطليعه31621بابلذكرمحمد كتاب حسير

319إعداديةألطليعه31621بابلذكرقاسم صاحب عناوي293754

320إعداديةألطليعه31621بابلذكرعبدهللا حسن حاكم293119

ي عبد420689 321إعداديةألطليعه31621بابلذكرمصطفن ناجر

322إعداديةألطليعه31621بابلذكربهاء والي جهاد291304

323إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسن علي كاظم436984

324إعداديةألطليعه31621بابلذكرمحمد فالح حاكم292324

325إعداديةألطليعه31621بابلذكرامير خليل هادي293495

ي257634
326إعداديةألطليعه31621بابلذكرسالم سامي حسونن

327إعداديةألطليعه31621بابلذكرحميد جاسم محمد437242

328إعداديةألطليعه31621بابلذكرسمير خضير عباس291392

ار420403 329إعداديةألطليعه31621بابلذكرامير جبار رسر

330إعداديةألطليعه31621بابلذكرمجتير سهيل محي212912

ن عالء حمزة293393 331إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسير

332إعداديةألطليعه31621بابلذكرجالب فالح غالي438371

333إعداديةألطليعه31621بابلذكرجواد ظاهر حبيب291324

334إعداديةألطليعه31621بابلذكرامير صبار عبادي498416

335إعداديةألطليعه31621بابلذكرمهدي رحيم متعب292984

ن عادل مالخ293834 336إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسير

337إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي طعمة كاظم212791

ن طالب نوري291432 338إعداديةألطليعه31621بابلذكرحسير

339إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي حسن حمزة293217

ن213314 340إعداديةألطليعه31621بابلذكرعبدهللا نارص حسير

341بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرقحطان عدنان يوسف291322

342بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي حامد مظهر291534

343بكالوريوسألطليعه31621بابلذكررزاق عبدالكاظم محسن294048

ن212771 344بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرقاسم عمار حسير

345بكالوريوسألطليعه31621بابلذكريعرب صبار مزهر438135

346بكالوريوسألطليعه31621بابلذكررعد حازم جياد213744

ن291313 347بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعباس جير ياسير

348بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرعلي جبار عباس436965

349بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرشدهان جبير مطر212631

350بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرهيثم حامد مظهر420735

ن212908 351بكالوريوسألطليعه31621بابلذكرحيدر حمزه عبدالحسير



352دبلومألطليعه31621بابلذكرفارس مديح ثعبان420661

353دبلومألطليعه31621بابلذكرقاسم خلفة عبدهللا292888

354دبلومألطليعه31621بابلذكركاظم مسير عبيس292497

ن كاظم عبد436888 355دبلومألطليعه31621بابلذكرحسير

356دبلومألطليعه31621بابلذكرهادي كامل عبود213826

ي437043
ي عبيد راضن

357إعداديةألطليعه31621بابلذكرراضن

358إعداديةألطليعه31621بابلذكرمهران حسن نارص436950

359إعداديةألطليعه31621بابلذكرفاهم هاشم كاظم293479

360إعداديةألطليعه31621بابلذكروئام مصدق كزار292862

ق كريم عبدالكاظم437595 361إعداديةألطليعه31621بابلذكرمرسر

362إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي جالب عنيد497846

363إعداديةألطليعه31621بابلذكرعلي ابراهيم عباس292744

364إعداديةألطليعه31621بابلذكرظافر محي عباس213687

365إعداديةألطليعه31621بابلذكرلفته حبيب حسون497654

1بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىسهاد عادل مهدي292876

2بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىوحيدة جاسم محمد437037

3بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىقسمة وحيد كاظم291299

ن عبد438568 4بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىنجالء حسير

ن293207 5بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىاسماء عامر حسير

ن شباده291477 6بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىحنان حسير

7بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىرقية حميد خليل293070

8بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىميسون شهيد محمد292391

9بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىسارة رحيم محمد436847

ن293699 ى جبار حسير 10بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىبرسر

11بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىبشائر ثابت كامل497750

12بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىرباب طالب علي213007

13بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىسحر لطيف مراد213803

ن291506 14بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىزينب علي عبدالحسير

15بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىرساب وحيد كاظم293490

16بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىورود محمد زايد213056

 عبدعلي437495
ن ن حسير 17بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىحنير

18بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىغصون محمد زايد213493

عبير علي عباس213571
19بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيى

20بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىعهود محمد زايد213048

ن صباح موس557524 21بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىحنير

22دبلومألطليعه31621بابلأنيىسهيلة علوي صغير420614

ن مهين212653 23دبلومألطليعه31621بابلأنيىنادية حسير

24دبلومألطليعه31621بابلأنيىابتسام جليل هندي292207

25دبلومألطليعه31621بابلأنيىمديحة وحيد كاظم213502

26دبلومألطليعه31621بابلأنيىزينب صاحب موس213144

27دبلومألطليعه31621بابلأنيىالهام محمد عبيد387087

28دبلومألطليعه31621بابلأنيىايناس كريم عبدالكاظم212654

29دبلومألطليعه31621بابلأنيىهند ماجد نعيم292217

30دبلومألطليعه31621بابلأنيىمروه خضير عباس291300

31دبلومألطليعه31621بابلأنيىدعاء مسلم موس213342

32دبلومألطليعه31621بابلأنيىانتضار محمد زايد437292

33دبلومألطليعه31621بابلأنيىفاتن سعد واعي212873

34دبلومألطليعه31621بابلأنيىانغام وحيد كاظم293807

35دبلومألطليعه31621بابلأنيىزينب طعمة كاظم213118

36إعداديةألطليعه31621بابلأنيىبتول نجم عيدان436828

37إعداديةألطليعه31621بابلأنيىوسن ناهي كزار212633

38إعداديةألطليعه31621بابلأنيىدجلة شاكر فاضل497562



1ماجستيرألطليعه31621بابلأنيىامال حامد بهلول213622

2بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىاسيا محمد مرود213716

ن عبد213270 ة حسير 3بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىسمير

ثرى علي حامد291529
4بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيى

5بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىشيماء عليوي طعمه292760

6بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىغفران غالب عبدالكاظم420813

7بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىخولة هادي ناهي436920

ن بخيت212952 8بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىرواء عبدالحسير

9بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىهدى حسن شاكر293124

ن213762 10بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىغفران نارص حسير

11بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىامال اسماعيل سعد497849

12بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىديار سمير مخيف293672

13بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىغفران ميثم شمران291321

14بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىنور ابراهيم رحمن213476

15بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىزينب فاضل جاسم293267

16بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىحوراء عبدالرحمن سدخان213294

17بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىفرح سعد عباس293172

18بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىنورة حمزة صغير291418

ن291469 19بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىمريم عبدالسادة عبدالحسير

20بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىاالء كاظم شنبارة213031

21بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىزهراء يوسف غاوي213618

22بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىمريم طالب منديل213362

23بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىرسل عصام جير213510

24بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىزينب علي مزهر212940

25بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىنورا فاضل نجم213587

26بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىضمائر جودة براهان292410

ن حسن محمد212866 27بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىحنير

ن293100 ن حسير 28بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىسارة امير

بشائر سامي حمزة291334
29بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيى

ن420966 30بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىرهام مرزة عبدالحسير

ى منصور محسن436795 31بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىبرسر

ن هادي292602 32بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىنورة عبدالحسير

33بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىغفران عماد صاحب420484

34بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىرونق غانم نعمان213722

35بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىغفران رزاق حلواص293133

36بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىرغد محمد مرود212797

37بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىايالف وناس كاظم291318

38بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىزينب محمد صالح291570

39بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىرسى كريم عبدالكاظم436820

40بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىتمارصن ثابت كامل437192

41بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىريام قاسم حسن291309

42بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىعبير خالد سلمان323429

43بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىاشتياق جمزة صاحب292705

44بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىسمر محمد عبدهللا213813

45بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىخولة جهاد جاسم493283

46بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىانغام مصدق كزار213501

ن291325 47بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىامل صبار عبدالحسير

ابتهال علي حامد292189
48بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيى

49بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىزينب يوسف غاوي213632

ن حمزة293809 50بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىحنان حسير

عتاب رزاق عبدعلي293202
51بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيى

52بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىحوراء اكرم شياع293028



53بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىسارة شهيد تعبان420360

ي437081
54بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىزينب قاسم عان 

55بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىريام مهدي نعمه420681

56بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىسحر حيدر مالك293375

57بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىعذراء ضياء كريم293338

ن علوي213800 58بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىدعاء حسير

ن سدخان437524 59بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىحوراء عبدالحسير

60بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىفاطمة مرتضن كاظم293343

61بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىرحاب كريم حسن293714

62بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىرجاء ناظم سعيد437310

ين محمد كمر213503 63بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىشير

64بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىنادية عماد شهيد291326

65بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىاخالص كريم عبدالحمزة212811

66بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىريم نعمة حميد213225

67بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىارساء عامر جير436769

ة حمزة مكي213109 امير
68بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيى

وق سعيد حسن213697 69بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىرسر

70بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىرغد وحيد كاظم292186

ن وحيد كاظم292221 71بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىحنير

72بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىفاطمة عامر جير437807

73بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىعذراء طعمة هندي291381

ق غانم نعمان213732 74بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىاستير

75بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىحنان موس كاظم213085

76بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىرشا جاسم طراد438215

77بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىلمياء طعمة هندي291379

78بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىزهراء نبيل مخيف421019

79بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىرنا جليل هندي291523

80بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىفاطمة مرشد مالك436931

81بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىدنيا محمد جاسم213796

82بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىغفران عباس عبد436894

83بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىعذراء فالح حاكم292341

84بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىمريم محمد نارص291504

85دبلومألطليعه31621بابلأنيىزهراء غانم نعمان213299

ن292907 86دبلومألطليعه31621بابلأنيىزهراء محمد حسير

87دبلومألطليعه31621بابلأنيىايمان سعد حسن292272

88دبلومألطليعه31621بابلأنيىرواء ابراهيم حسن213252

89دبلومألطليعه31621بابلأنيىوديان فليح حسن213766

90دبلومألطليعه31621بابلأنيىمنار عادل حميد213460

91دبلومألطليعه31621بابلأنيىفاطمة سالم كاظم420524

92دبلومألطليعه31621بابلأنيىانفال كاظم هادي291375

ي كاظم293837
93دبلومألطليعه31621بابلأنيىسحر هانن

94دبلومألطليعه31621بابلأنيىنادية طالب كامل292941

سحر علي عباس292229
95دبلومألطليعه31621بابلأنيى

ن213610 96دبلومألطليعه31621بابلأنيىامال مردان عبدالحسير

97دبلومألطليعه31621بابلأنيىزهراء رزاق عبدالجاسم213816

ن شبيب436705 98دبلومألطليعه31621بابلأنيىفاطمة حسير

99دبلومألطليعه31621بابلأنيىرجاء رياض هادي527398

100إعداديةألطليعه31621بابلأنيىايناس عالء حمزة293380

101إعداديةألطليعه31621بابلأنيىرباب عبدالرحيم حسن213360

102إعداديةألطليعه31621بابلأنيىرساب عبدالرحيم حسن213536

103إعداديةألطليعه31621بابلأنيىفاطمة شاكر محمد293761

104إعداديةألطليعه31621بابلأنيىزينب طعمة هندي293441



شيماء علي فضل437003
105إعداديةألطليعه31621بابلأنيى

106إعداديةألطليعه31621بابلأنيىانعام نعمة هندي293456

ن عباس لوعان551526 107إعداديةألطليعه31621بابلأنيىبنير

108إعداديةألطليعه31621بابلأنيىسمية قاسم عبدالواحد420764

109إعداديةألطليعه31621بابلأنيىزهراء حلواص يارس293331

نور علي عباس292799
110إعداديةألطليعه31621بابلأنيى

111إعداديةألطليعه31621بابلأنيىزهراء باسم جهاد293320

112إعداديةألطليعه31621بابلأنيىداليا عباس علوي212946

113إعداديةألطليعه31621بابلأنيىمريم رحيم عباس293571

114إعداديةألطليعه31621بابلأنيىتف  عادل جميل420932

ن اكرم شياع437302 115إعداديةألطليعه31621بابلأنيىبنير

116إعداديةألطليعه31621بابلأنيىاالء عباس عبد438275

117إعداديةألطليعه31621بابلأنيىزهراء منصور محسن213394

118إعداديةألطليعه31621بابلأنيىزهراء كاظم شنبارة212825

119إعداديةألطليعه31621بابلأنيىشهد سمير هادي293265

120إعداديةألطليعه31621بابلأنيىنورالهدى عباس عبد293034

121إعداديةألطليعه31621بابلأنيىزهراء ثامر كاظم212753

زينة علي محمد498018
122إعداديةألطليعه31621بابلأنيى

123إعداديةألطليعه31621بابلأنيىحوراء فاضل صالح293361

124إعداديةألطليعه31621بابلأنيىفاطمة عدنان خضير293055

فاطمة جواد مجلي291427
125إعداديةألطليعه31621بابلأنيى

126إعداديةألطليعه31621بابلأنيىحوراء جاسم محمد294062

ي213073
 
127إعداديةألطليعه31621بابلأنيىسارة حسن عبدالباق

128إعداديةألطليعه31621بابلأنيىزينب علي مزيون292845

129إعداديةألطليعه31621بابلأنيىغفران نعمان مليوي293347

ي كاظم293196
130إعداديةألطليعه31621بابلأنيىنورة هانن

131إعداديةألطليعه31621بابلأنيىاشتياق سليم نعمة213461

132إعداديةألطليعه31621بابلأنيىازهار فارس حسن293706

133إعداديةألطليعه31621بابلأنيىبشائر هادي جودة213312

134إعداديةألطليعه31621بابلأنيىزينب قاسم عبدالواحد436975

ن437921 135إعداديةألطليعه31621بابلأنيىصفية خلدون حسير

136إعداديةألطليعه31621بابلأنيىرؤى عادل جميل420951

137إعداديةألطليعه31621بابلأنيىفاطمة لفته حبيب497971

138إعداديةألطليعه31621بابلأنيىساهرة حبيب حسون213408

139إعداديةألطليعه31621بابلأنيىكوثر داخل عودة213378

140إعداديةألطليعه31621بابلأنيىارساء عباس عبد293588

141إعداديةألطليعه31621بابلأنيىرشا جليل هندي213479

142إعداديةألطليعه31621بابلأنيىغفران فؤاد خضير213474

تمارة علي حاكم293282
143إعداديةألطليعه31621بابلأنيى

144إعداديةألطليعه31621بابلأنيىثريا ماجد هاشم292928

خمائل جواد مجلي213330
145إعداديةألطليعه31621بابلأنيى

146إعداديةألطليعه31621بابلأنيىاصالة هاشم كريم212659

147إعداديةألطليعه31621بابلأنيىاسيل كاظم نارص420724

148إعداديةألطليعه31621بابلأنيىزهراء فاضل عناوي292770

رحاب رزاق عبدعلي293291
149إعداديةألطليعه31621بابلأنيى

كوثر علي عباس497821
150إعداديةألطليعه31621بابلأنيى

بيادر علي عبدالكاظم291311
151إعداديةألطليعه31621بابلأنيى

152إعداديةألطليعه31621بابلأنيىزهراء صباح صعصع293464

153إعداديةألطليعه31621بابلأنيىزينب سالم كاظم421329

154إعداديةألطليعه31621بابلأنيىسماح عبدالمنعم اسماعيل212965

155إعداديةألطليعه31621بابلأنيىحنان عادل حميد498322

156إعداديةألطليعه31621بابلأنيىزهراء سليم جاسم213739



157إعداديةألطليعه31621بابلأنيىتبارك سليم نعمة213563

158إعداديةألطليعه31621بابلأنيىاختبار رحيم كاظم292401

هدير علي عبدالكاظم292673
159إعداديةألطليعه31621بابلأنيى

160إعداديةألطليعه31621بابلأنيىفاطمة عبدالرزاق حنظل437040

161إعداديةألطليعه31621بابلأنيىغفران كاظم حمزة293309

162إعداديةألطليعه31621بابلأنيىزينب جواد كاظم293544

163إعداديةألطليعه31621بابلأنيىسارة هاشم كريم292499

164إعداديةألطليعه31621بابلأنيىشهالء مراد واحد212728

165إعداديةألطليعه31621بابلأنيىهدى حسن حاكم438457

166إعداديةألطليعه31621بابلأنيىهدى ميثم شمران551537

167إعداديةألطليعه31621بابلأنيىحوراء زيدان حلواص420520

ن كاظم شدهان293239 168إعداديةألطليعه31621بابلأنيىحنير

169إعداديةألطليعه31621بابلأنيىزينب سليم نعمة213483

170بكالوريوسألطليعه31621بابلأنيىنادية هادي حسن213450

171إعداديةألطليعه31621بابلأنيىرجاء يحير حنتوش420239

172إعداديةألطليعه31621بابلأنيىنذيرة سلمان محمد292816

1دكتوراهألكفل11622بابلذكرعدنان عبد طالك143029

2دكتوراهألكفل11622بابلذكرفرات صبار منذور269675

3ماجستيرألكفل11622بابلذكرزيد عباس كاظم169086

4ماجستيرألكفل11622بابلذكرسعد فاضل شنتة152760

5ماجستيرألكفل11622بابلذكرعلي قاسم عبدالمحسن523508

6ماجستيرألكفل11622بابلذكرخلفة فاضل شدهان270697

ي270329
7ماجستيرألكفل11622بابلذكرنذير جير راضن

ن523526 8ماجستيرألكفل11622بابلذكرجاسم محمد حسير

9ماجستيرألكفل11622بابلذكرمصطفن كريم موس524316

10بكالوريوسألكفل11622بابلذكررضوان حبيب عبدهللا144839

11بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمحسن علي فازع153477

12بكالوريوسألكفل11622بابلذكرابراهيم عبدالكاظم كريم554320

13بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحيدر حسن مردان269689

14بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعباس عبود حسون524211

ن143116 اوي حسير 15بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعماد مير

16بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلوان سماوي حافظ269433

ي524362
17بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد جابر حسونن

18بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي ناظم عزوز143176

19بكالوريوسألكفل11622بابلذكرفالح حسن عبد145087

20بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمحمد شاكر اسماعيل268897

ن269499 ن ياسير 21بكالوريوسألكفل11622بابلذكركاظم عبدالحسير

22بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعامر سمير حميد169125

23بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمحمد حميد صاحب269632

ي142799 24بكالوريوسألكفل11622بابلذكرفائز محمد عبدالنير

25بكالوريوسألكفل11622بابلذكركاظم حسن مخيف524318

26بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمحمود حمزة عبد554373

27بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسن عبدالعباس عنون523422

28بكالوريوسألكفل11622بابلذكرباسط فخري كبيحان269978

29بكالوريوسألكفل11622بابلذكركريم مدب عباس144772

30بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحامد كامل عمران153445

31بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعقيل نعمة رسهيد143197

32بكالوريوسألكفل11622بابلذكرنمير كريم برهان169171

33بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد وهاب شهيد524489

34بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد مطهر منصور523456

35بكالوريوسألكفل11622بابلذكرنعمان كامل عمران269846

ن هادي كاظم523600 36بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسير



ن524340 37بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد علي حسير

38بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد جليل هاتف269623

39بكالوريوسألكفل11622بابلذكرقيض كاظم عليوي269205

ن عبيد269945 40بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسن عبدالحسير

41بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمصطفن محمد جابر169065

42بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعبدالزهرة صالح رطان144860

43بكالوريوسألكفل11622بابلذكرزيد ناظم نومي144522

44بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمحمود شاكر حمزة269029

45بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحيدر حسن ذياب153409

46بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسام عدنان حميد269820

47بكالوريوسألكفل11622بابلذكراكرم عباس عبيد524350

48بكالوريوسألكفل11622بابلذكروسام محمد حمزة153402

49بكالوريوسألكفل11622بابلذكرزهير صاحب فيصل142948

50بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمرتضن محمد جابر144948

51بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد جعفر محيسن169057

52بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعبداالمير كريم سعدون269156

53بكالوريوسألكفل11622بابلذكرنبيل جليل عبدعلي153268

ي143350
54بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحيدر عبداليمة ماضن

55بكالوريوسألكفل11622بابلذكرجعفر محسن موجد270090

56بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد فاضل عمران142979

ن مجيد عبداالمير142932 57بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسنير

ن143253 58بكالوريوسألكفل11622بابلذكرضياء محمد حسير

59بكالوريوسألكفل11622بابلذكرناظم محمد محسن169136

60بكالوريوسألكفل11622بابلذكرصادق حسن مردان268981

ن523443 61بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي محسن حسير

62بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسن رزاق نعمه524373

63بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي يحير كاظم270263

 علي268968
ن ي حسير

64بكالوريوسألكفل11622بابلذكرتف 

65بكالوريوسألكفل11622بابلذكركرار فاضل جبار269188

ن عباس عمران269606 66بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسير

67بكالوريوسألكفل11622بابلذكرغيث عبدالجليل عليوي152905

68بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمحمد عبدالعظيم برهان144640

69بكالوريوسألكفل11622بابلذكرنجاح حسن مجهول269872

ن143035 70بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد عبدالمنعم عبدالحسير

71بكالوريوسألكفل11622بابلذكرزيد هادي عبداالمير269180

ي269147 72بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعالء صبيح حاجر

ي153721 73بكالوريوسألكفل11622بابلذكرثامر رضا حاجر

ي523476 74بكالوريوسألكفل11622بابلذكررعد رزاق ناجر

75بكالوريوسألكفل11622بابلذكرقاسم مهدي عطية269617

76بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعباس خضير عبيس144294

77بكالوريوسألكفل11622بابلذكرقيس عبدالعظيم برهان144566

78بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد حسن صبيح169106

79بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمصطفن نعمة كريم435327

80بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي عبدالرزاق نعمة268998

81بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد يعرب محسن143186

82بكالوريوسألكفل11622بابلذكررسمد سعد كاظم268940

83بكالوريوسألكفل11622بابلذكرزيد قاسم عبد524246

84بكالوريوسألكفل11622بابلذكرميثم كريدي عطشان523537

85بكالوريوسألكفل11622بابلذكراكرم سلمان نجم270390

ن143075 86بكالوريوسألكفل11622بابلذكرنجاح سمير معير

87بكالوريوسألكفل11622بابلذكرصباح حمزة بديوي145941

ن269922 88بكالوريوسألكفل11622بابلذكرهيثم حسن عبدالحسير



89بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد نجم عبدعلي153224

90بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي عبدالكريم حسن269013

91بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمحمد كاظم فنجان270605

92بكالوريوسألكفل11622بابلذكركرار حيدر حمود524493

93بكالوريوسألكفل11622بابلذكريوسف صاحب حبيب153146

94بكالوريوسألكفل11622بابلذكرزيد مالك حمود270693

ي153208 95بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحيدر علي عبدالنير

96بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي كاظم عمران269654

97بكالوريوسألكفل11622بابلذكرفهد صبار منذور152865

98بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد ابراهيم محمد272674

99بكالوريوسألكفل11622بابلذكرفالح حسن مجهول269196

100بكالوريوسألكفل11622بابلذكراثير جليل عبدعلي153281

101بكالوريوسألكفل11622بابلذكربشار محمدعلي محسن144403

102بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحيدر حاتم رحيمة153941

103بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسن جاسم محمد523437

104بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحيدر ناظم عزوز269540

105بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد عبدالكريم عليوي272672

ن حاتم524430 106بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحيدر حسير

107بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسن عبدالكاظم عبيد152561

108بكالوريوسألكفل11622بابلذكرامير حمزة عبدالجاسم152885

109بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعقيل عبدالزهرة كريم169076

110بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعادل عباس عبود269039

ي143080
111بكالوريوسألكفل11622بابلذكرجعفر عبد راضن

112بكالوريوسألكفل11622بابلذكركرار جبار عبدعلي270574

ن حيدر حمود523535 113بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسنير

114بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمحمد جعفر محيسن143358

115بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمقداد حمودي عبد153494

ن524519 116بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي رزاق حسير

117بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد عبدالعزيز حاتم554350

118بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد حمزة جابر143199

ن524396 ن رزاق حسير 119بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسير

 علي جبار153909
ن 120بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسير

121بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمرتضن خالد عبداالمير145056

ن باسم عبد269652 122بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسير

ن عبداليمة نصيف143275 123دبلومألكفل11622بابلذكرحسير

124دبلومألكفل11622بابلذكرعدنان جاسم متعب144519

ي142970
ن
125دبلومألكفل11622بابلذكرمحمد محسن صاق

126دبلومألكفل11622بابلذكرحيدر سالم عبدالعزيز524325

127دبلومألكفل11622بابلذكررافع هادي عبداالمير145311

128دبلومألكفل11622بابلذكررزاق حسن حمود169143

ن269238 129دبلومألكفل11622بابلذكرزيد عبدالمنعم عبدالحسير

130دبلومألكفل11622بابلذكركرار كريم عبدالزهرة269959

131دبلومألكفل11622بابلذكرعبداالمير كريم علي524404

ي143356 132دبلومألكفل11622بابلذكروالء رياض ناجر

133دبلومألكفل11622بابلذكرحامد نجم عبدعلي143352

134دبلومألكفل11622بابلذكرمحمد نعمة داود269183

ن كاظم عبد143208 135دبلومألكفل11622بابلذكرياسير

136دبلومألكفل11622بابلذكرعلي كاظم محمدعلي169082

ن272665 137دبلومألكفل11622بابلذكرعلي محمد عبدالحسير

138دبلومألكفل11622بابلذكرعلي هاشم نعمة269536

 علي صبار270325
139دبلومألكفل11622بابلذكرمصطفن

140دبلومألكفل11622بابلذكرمحمد صابر صبار154309



141دبلومألكفل11622بابلذكرخالد طالب حبل269802

142دبلومألكفل11622بابلذكررضوان طاهر صاحب523504

143دبلومألكفل11622بابلذكرجميل سوادي عبدالسادة144650

144دبلومألكفل11622بابلذكرسجاد عبداالمير حميد524344

145دبلومألكفل11622بابلذكرمصطفن صاحب حبيب524523

146دبلومألكفل11622بابلذكرمحمد عباس فاضل524481

147إعداديةألكفل11622بابلذكراحمد صبار علي144363

148إعداديةألكفل11622بابلذكرجواد عبد عبيس270554

ف عباس محسن143344 149إعداديةألكفل11622بابلذكرارسر

ن حسن عبد169154 150إعداديةألكفل11622بابلذكرتحسير

151إعداديةألكفل11622بابلذكرمازن صادق محمد269503

ن269171 152إعداديةألكفل11622بابلذكربشار محمد حسير

153إعداديةألكفل11622بابلذكرقاسم كاظم عبد169088

154إعداديةألكفل11622بابلذكريحير عبداالمير عبود523873

155إعداديةألكفل11622بابلذكرسعد عزيز عاضي143217

156إعداديةألكفل11622بابلذكرمرتضن عبدالحميد فواد524587

1دكتوراهألكفل11622بابلذكرعبدهللا علي جابر143335

ي523446
ن
2ماجستيرألكفل11622بابلذكرسلوان عبدالزهرة صاق

3ماجستيرألكفل11622بابلذكرمهيمن حيدر مهدي145039

4ماجستيرألكفل11622بابلذكرزيد محمد كاظم269057

5بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد عبود لفته269448

6بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمنتظر شطنان نعمة143240

7بكالوريوسألكفل11622بابلذكررعد صباح عبدالزهرة143294

ي فاضل143144
8بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد راضن

9بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي حيدر محمد صالح169075

10بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمنتظر محمد كاظم269728

11بكالوريوسألكفل11622بابلذكراياد غانم رحيمة269686

12بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمحمد صاحب محمد143107

13بكالوريوسألكفل11622بابلذكرزيد عبدالحسن طه153540

ن عباس153518 14بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعالء حسير

15بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي صاحب محمد143084

ن143233 16بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمحمد عبدالرضا حسير

17بكالوريوسألكفل11622بابلذكرسيف محمد محسن142927

18بكالوريوسألكفل11622بابلذكررضا حيدر مجيد169067

19بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمصطفن صالح هالل145233

20بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي احمد فليح144918

21بكالوريوسألكفل11622بابلذكركرار هادي سعد152371

22بكالوريوسألكفل11622بابلذكرجعفر علي جابر269550

23بكالوريوسألكفل11622بابلذكرجعفر هامل محسن145858

24بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي حسن مطلك523488

25بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي عباس عبد142960

26بكالوريوسألكفل11622بابلذكركرار حيدر شاكر169127

27بكالوريوسألكفل11622بابلذكرجعفر صادق علي142773

28بكالوريوسألكفل11622بابلذكراثير جواد كاظم269466

29بكالوريوسألكفل11622بابلذكرزاهر كريم علي523520

30بكالوريوسألكفل11622بابلذكركرار علي عبدالهادي270432

31بكالوريوسألكفل11622بابلذكركرار فاضل جاسم524533

32بكالوريوسألكفل11622بابلذكررسمد فاضل عبيس152726

33بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسن شاكر حمزة270643

غام مسلم نعمة269172 34بكالوريوسألكفل11622بابلذكررصن

35بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمحمد عبدالرضا عبدالزهرة524287

36بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعباس حسن شاكر169079



37بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعباس سعد حميد269635

38بكالوريوسألكفل11622بابلذكرفراس محسن دوهان523542

39بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي محمد ثابت268901

40بكالوريوسألكفل11622بابلذكرانور صباح عبدالزهره143224

41بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي عباس كاظم169164

42بكالوريوسألكفل11622بابلذكرفاضل شهيد عبدهللا142975

43بكالوريوسألكفل11622بابلذكرزيد علي ناظم269715

ن عبد523431 44بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي حسير

45بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد سعد رسكال143205

46بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي عبدالرضا نارص269666

47بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمحمد احمد محمد143313

48بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسن كاظم عبيس169141

49بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد نارص موس269764

50بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد خضن كاظم144501

51بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحيدر كامل رزاق524253

ي524355
52بكالوريوسألكفل11622بابلذكرضياء سلمان راضن

ن محمد عبيد143291 53بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسير

 علي جاسم153342
ن 54بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسير

55بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعمار علي عبدالرزاق153663

56بكالوريوسألكفل11622بابلذكرغزوان حميد سالم269790

57بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي جعفر محسن169098

ن269910 58بكالوريوسألكفل11622بابلذكركرار سعران عبدالحسير

ن عبدالستار كاظم143126 59بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسنير

60بكالوريوسألكفل11622بابلذكرامجد قاسم عبد145984

ي143141 61بكالوريوسألكفل11622بابلذكرصفاء صالح ناجر

62بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي عباس عبود524267

63بكالوريوسألكفل11622بابلذكررشيد عبدالحسن مهدي269685

 علي269505
ن غام حسير 64بكالوريوسألكفل11622بابلذكررصن

65بكالوريوسألكفل11622بابلذكرزيد صابر صبار153575

66بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي عبدالحر مردان143261

67بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد مسلم خضير523561

68بكالوريوسألكفل11622بابلذكركرار صاحب محمد142758

69بكالوريوسألكفل11622بابلذكررباح حسن مجهول142894

ن هادي مهدي269181 70بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسنير

71بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي جبار عبدعلي523483

72بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحيدر عبدالمحسن عباس270241

73بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمرتضن رزاق خشان152416

74بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي كامل ناظم269226

75بكالوريوسألكفل11622بابلذكرضياء حسن نور269697

76بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي عباس عبدزيد270530

77بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمثين ناجح صاحب269512

78بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعباس محمد جواد169046

79بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي عبدالحسن طه143111

ي169050 80بكالوريوسألكفل11622بابلذكرادم عبدالحمزة ناجر

ن269591  علي حسير
ن 81بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسير

ن غازي هاشم143136 82بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسير

83بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي عبدالحسن كاظم153321

84بكالوريوسألكفل11622بابلذكرصفا عبداالمير يوسف144541

85بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمصطفن عبدالكاظم هادي523448

86بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي احمد صبار143057

87بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي كاظم محمد143281

88بكالوريوسألكفل11622بابلذكرايمن قاسم عبد524313



89بكالوريوسألكفل11622بابلذكراكرم زيدان فخري143324

غام احمد علي143277
90بكالوريوسألكفل11622بابلذكررصن

ن نور143282 91بكالوريوسألكفل11622بابلذكرسالم محمد حسير

92بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسن جاسم جندي269253

93بكالوريوسألكفل11622بابلذكربالل عبدالستار كاظم143226

94بكالوريوسألكفل11622بابلذكرسجاد عبدزيد ابراهيم554322

ن269643 95بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد داخل حسير

96بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي محمد عبدالحسن524579

97بكالوريوسألكفل11622بابلذكركرار مسلط سالن523439

98بكالوريوسألكفل11622بابلذكريارس عبدالحسن مهدي269682

99بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي ثامر محير152925

100بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمصطفن عبدالمحسن عباس169146

101بكالوريوسألكفل11622بابلذكرامير احمد عباس142810

ن ماهر صبار143156 102بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسنير

103بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمقتدى احمد مهدي270223

104بكالوريوسألكفل11622بابلذكرسلوان حميد سالم270201

105بكالوريوسألكفل11622بابلذكركاظم مجيد كاظم269700

106بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد جاسم عبدالكاظم143341

107بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمصطفن خليل ابراهيم269471

108بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعصام ماجد عزيز269593

109بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمحمد عبد زيد152875

110بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي جاسم نعمة269190

ن جواد142790 111بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي حسير

112بكالوريوسألكفل11622بابلذكركرار علي ارحيم459669

ي عمران153426 113بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعباس ناجر

114بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد صادق جاسم269625

ي269937 115بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمرتضن صالح ناجر

ن عبدالعباس269690 116بكالوريوسألكفل11622بابلذكرليث حسير

117بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي كامل حمزة169157

118بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمحمد علي ابراهيم524566

119بكالوريوسألكفل11622بابلذكراحمد عبدالكريم حسن523569

120بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي حامد عبدالرزاق523867

121بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي عبدزيد شاكر269725

122بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي طالب ترتيب268892

123بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي حبيب شاكر143288

124بكالوريوسألكفل11622بابلذكراكرم قاسم عبدالمحسن143276

125بكالوريوسألكفل11622بابلذكركرار كاظم فنجان269531

ن524529 126بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحيدر عزيز حسير

127بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحيدر عدنان حميد523517

ن عطيوي حزوب143092 128بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسير

129بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحيدر محسن عواد153237

130بكالوريوسألكفل11622بابلذكرقاسم شهيد عبدهللا145537

 علي حبيب269608
ن 131بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسنير

ن523447 132بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمسلم محسن حسير

133بكالوريوسألكفل11622بابلذكرزيد محمد عمران143196

134بكالوريوسألكفل11622بابلذكرليث طالب شاكر145913

135بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحيدر علي صبار169091

136بكالوريوسألكفل11622بابلذكرسجاد حسن محمد270578

137بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمحمد ثامر جابر142956

138بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحيدر سلمان علي460265

139بكالوريوسألكفل11622بابلذكرامير عبدهللا مطلب169113

140بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمرتضن عباس عبود269454



141بكالوريوسألكفل11622بابلذكرهاشم عماد جبير142754

ن145221 142بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعباس محمد عبدالحسير

143بكالوريوسألكفل11622بابلذكروسام كريم هاتف169090

144بكالوريوسألكفل11622بابلذكرصبار كاظم صبار143263

145بكالوريوسألكفل11622بابلذكرسيف حيدر ثامر269596

146بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعبدالمهيمن قحطان مهدي169183

147بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي هادي عبدالكاظم269189

148بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحيدر علي عبداالمير269517

149بكالوريوسألكفل11622بابلذكركمال جاسم محمد143328

150بكالوريوسألكفل11622بابلذكرسامر مشير جير142856

151بكالوريوسألكفل11622بابلذكرصالح حسن عليوي269649

152بكالوريوسألكفل11622بابلذكرفراس جاسم محمد143252

153بكالوريوسألكفل11622بابلذكرسالم حمودي عبد153505

 بشير كريم143366
154بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمصطفن

155بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحيدر عبداالمير يوسف143316

156بكالوريوسألكفل11622بابلذكرصالح حسن وحيد143301

ن اسدخان143271 157بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعالء عبدالحسير

158بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمرتضن حيدر مهدي152965

159بكالوريوسألكفل11622بابلذكربهاء عبد مسلم270118

160بكالوريوسألكفل11622بابلذكرسيف جاسم محمد142771

161بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي محمد عبدالجاسم144944

ي144993
162بكالوريوسألكفل11622بابلذكركرار سلمان راضن

163بكالوريوسألكفل11622بابلذكروسام جواد عبدالكاظم524360

164بكالوريوسألكفل11622بابلذكرفالح حسن محمد269692

ن كاظم169054 165بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمحمد عبدالحسير

ن143089 166بكالوريوسألكفل11622بابلذكرزيد هادي حسير

167بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحيدر عبداالمير عودة143086

168بكالوريوسألكفل11622بابلذكرامير عقيل سلمان523449

ي143337 169بكالوريوسألكفل11622بابلذكركمال محمد عبدالنير

170بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمحمود عبدهللا محمود269671

171بكالوريوسألكفل11622بابلذكركرار حسن زغير459845

172بكالوريوسألكفل11622بابلذكركرار عناد ضعيف269249

173بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي عواد محمد143129

174بكالوريوسألكفل11622بابلذكرفالح حسن وحيد144536

ن عبدالكريم صبار146018 175بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحسير

ن مردان142891 176دبلومألكفل11622بابلذكرسيف حسير

177دبلومألكفل11622بابلذكرسيف الدين حيدر دوهان143270

178دبلومألكفل11622بابلذكرواثق جياد محمد153386

179دبلومألكفل11622بابلذكروالء عدنان جير144833

ن269209 180دبلومألكفل11622بابلذكرعلي عامر حسير

181دبلومألكفل11622بابلذكرمحمد سالم عبدالعزيز143181

ن524371 182دبلومألكفل11622بابلذكرحيدر رزاق حسير

183دبلومألكفل11622بابلذكراحمد كريم عبيد269694

ن عباس142766 184دبلومألكفل11622بابلذكررقيب حسير

ن غالب محمدعلي524367 185دبلومألكفل11622بابلذكرحسير

186دبلومألكفل11622بابلذكرحيدر علي عبداالمير143258

187دبلومألكفل11622بابلذكرحسام ماجد عزيز169068

188دبلومألكفل11622بابلذكركامل قاسم جميل269650

189دبلومألكفل11622بابلذكررياض جواد كاظم524348

190دبلومألكفل11622بابلذكرعمار جعفر محمدرضا269677

191دبلومألكفل11622بابلذكرعلي محسن صالح153694

ي144631 192دبلومألكفل11622بابلذكرعلي رحيم حرنر



193دبلومألكفل11622بابلذكرعزيز كامل عبدعلي524070

194دبلومألكفل11622بابلذكرسيف علي نعمة152982

195دبلومألكفل11622بابلذكرحسن عالوي مهدي153257

196دبلومألكفل11622بابلذكرزيد كريم حبيب552159

197دبلومألكفل11622بابلذكراسعد عبدالرضا نارص254393

ن143210 198دبلومألكفل11622بابلذكرخضير عباس عبدالحسير

ن حسن270107 199إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي حسير

200إعداديةألكفل11622بابلذكرامجد عبود لفته270139

201إعداديةألكفل11622بابلذكرباقر حسن علي142859

ن مازن صادق144936 202إعداديةألكفل11622بابلذكرحسير

203إعداديةألكفل11622بابلذكراحمد تركي مهدي153358

204إعداديةألكفل11622بابلذكرحسن عقيل كريم268921

205إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمد عبدالرضا عليوي524394

ن523512 206إعداديةألكفل11622بابلذكرعباس علي عبدالحسير

207إعداديةألكفل11622بابلذكرمومل فالح حسن144407

208إعداديةألكفل11622بابلذكراحمد علي شاكر145017

209إعداديةألكفل11622بابلذكرزيد عبدالكريم حسن269185

210إعداديةألكفل11622بابلذكرصادق محمدباقر جواد144433

211إعداديةألكفل11622بابلذكرليث محمد محسن142852

212إعداديةألكفل11622بابلذكرحيدر محسن علي268935

213إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمد قاسم علي270684

214إعداديةألكفل11622بابلذكرسيف فاضل نايف269151

215إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي حيدر مهدي143268

216إعداديةألكفل11622بابلذكرقاسم عبدالكاظم حسن142874

217إعداديةألكفل11622بابلذكرغيث محمد محسن142848

218إعداديةألكفل11622بابلذكراحمد عبداالمير جير269168

219إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمد فالح مجيد523650

220إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمدباقر عادل مالك523415

ن152484 221إعداديةألكفل11622بابلذكرامير مطهر عبدالحسير

 علي حمزة524242
ن 222إعداديةألكفل11622بابلذكرحسير

223إعداديةألكفل11622بابلذكراحمد حميد مثكال523645

224إعداديةألكفل11622بابلذكرباقر محمود رزاق145199

225إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي ازهر عباس143172

ي152987 ن فارس ناجر 226إعداديةألكفل11622بابلذكرحسير

ن كريم حمد270639 227إعداديةألكفل11622بابلذكرحسير

228إعداديةألكفل11622بابلذكرغيث عظيم كاظم269683

229إعداديةألكفل11622بابلذكرنبيل هاشم مجهول143052

230إعداديةألكفل11622بابلذكرمنتظر ناجح فاضل270648

 علي144977
ن 231إعداديةألكفل11622بابلذكرزيد تحسير

232إعداديةألكفل11622بابلذكرميثم مهدي نعمة143073

233إعداديةألكفل11622بابلذكرحيدر جماد جفط270313

234إعداديةألكفل11622بابلذكرقاسم وهاب رزاق145296

ن جاسم143119 235إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمد عبدالحسير

236إعداديةألكفل11622بابلذكركرار صالح مهدي270209

237إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي مازن صادق143138

238إعداديةألكفل11622بابلذكرسجاد كريم مهدي144395

239إعداديةألكفل11622بابلذكركرار باسم غانم269696

240إعداديةألكفل11622بابلذكرايمن سالم علوان270535

241إعداديةألكفل11622بابلذكرامير سامي فخري143284

242إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمد جواد كاظم270626

243إعداديةألكفل11622بابلذكربراق صالح هادي146013

244إعداديةألكفل11622بابلذكرسيف جواد كاظم270393



ن523461 245إعداديةألكفل11622بابلذكراحمد كريم عبدالحسير

246إعداديةألكفل11622بابلذكرصالح حسن مجهول269110

247إعداديةألكفل11622بابلذكرنذير محمد علي270669

248إعداديةألكفل11622بابلذكرسيف احميد حمزة144571

249إعداديةألكفل11622بابلذكرالحسن منتض عبد محمد269184

250إعداديةألكفل11622بابلذكراحمد محمدعلي حمود143078

ن144578 251إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمد حيدر حسير

252إعداديةألكفل11622بابلذكرزيد حيدر شاكر269656

253إعداديةألكفل11622بابلذكرحيدر علي عباس143151

254إعداديةألكفل11622بابلذكرقاسم حسن محروس142750

255إعداديةألكفل11622بابلذكرحسام احمد خضير268910

256إعداديةألكفل11622بابلذكرمخلد عبدالجليل كريم143251

257إعداديةألكفل11622بابلذكرمرتضن جواد حبيب523576

258إعداديةألكفل11622بابلذكرنوار ازهر عباس142924

ن عبداالمير محمد523611 259إعداديةألكفل11622بابلذكرحسير

ن جواد كاظم270676 260إعداديةألكفل11622بابلذكرامير

261إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي سعد صبار169180

ن عباس459477 262إعداديةألكفل11622بابلذكرحيدر عبدالحسير

263إعداديةألكفل11622بابلذكرزيد جواد قاسم154186

264إعداديةألكفل11622بابلذكرخليل كزار صالح269541

265إعداديةألكفل11622بابلذكراحمد محمد ثابت268903

266إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي عبدزيد حمزة210852

267إعداديةألكفل11622بابلذكرهادي عباس موس144670

268إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمد جواد حبيب524322

269إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي كريم علي523533

270إعداديةألكفل11622بابلذكراحمد مالك حمود153997

271إعداديةألكفل11622بابلذكرمرتضن اسماعيل محمد144586

272إعداديةألكفل11622بابلذكراحمد سعد عزيز269698

273إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي عبدالحميد فؤاد524583

274إعداديةألكفل11622بابلذكرمرتضن جليل كريم144602

275إعداديةألكفل11622بابلذكركريم رحيم عبدزيد152855

 علي عباس169186
ن 276إعداديةألكفل11622بابلذكرحسير

277إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمدالباقر ليث محمد154127

278إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي غانم عبدهللا144376

279إعداديةألكفل11622بابلذكرهيثم حيدر عبدالرزاق270160

280إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي عباس كريم269595

ي142937
281إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمدحسن حيدر راضن

282إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي محمد علي270681

283إعداديةألكفل11622بابلذكرعبدالوهاب عبدالرزاق عبدالوهاب523453

284إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي عبدالزهرة عبدالكاظم523464

ن هادي524490 285إعداديةألكفل11622بابلذكرعالء حسير

286إعداديةألكفل11622بابلذكراحمد رزاق خشان269483

غام فليح حسن268899 287إعداديةألكفل11622بابلذكررصن

288إعداديةألكفل11622بابلذكرمهدي عباس موس144895

289إعداديةألكفل11622بابلذكرايمن علي نعمان524321

اوي556614 290إعداديةألكفل11622بابلذكرامير عماد مير

291إعداديةألكفل11622بابلذكرقاسم عباس سلمان169108

ن154268 292إعداديةألكفل11622بابلذكراحمد يوسف حسير

293إعداديةألكفل11622بابلذكرسلوان حبيب عبدهللا143331

294إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي فارس عبد143259

ن269853 295إعداديةألكفل11622بابلذكرقاسم سعران عبدالحسير

ن269723 296إعداديةألكفل11622بابلذكرروح هللا علي حسير



297إعداديةألكفل11622بابلذكرحسن حازم زهوري144531

298إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمد قاسم جابر269610

ي144854
ن
299إعداديةألكفل11622بابلذكركاظم عبدزيد صاق

ن هيثم حسن269116 300إعداديةألكفل11622بابلذكرحسير

301إعداديةألكفل11622بابلذكركرار موس عمران152633

302إعداديةألكفل11622بابلذكرقاسم محمد عبدالحمزة524400

303إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمد عباس جعفر143359

304إعداديةألكفل11622بابلذكرعباس فاضل عبد144344

305إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمدالباقر احسان حبيب269784

 خالد عبداالمير143178
306إعداديةألكفل11622بابلذكرمصطفن

307إعداديةألكفل11622بابلذكرعبدالوهاب عيدان هادي145698

308إعداديةألكفل11622بابلذكرمسلم حيدر حميد169040

ي269693
ن
ن عبدالزهرة صاق 309إعداديةألكفل11622بابلذكرحنير

310إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي محمد عبيد145263

311إعداديةألكفل11622بابلذكرزيد علي عبداالمير145993

312إعداديةألكفل11622بابلذكركرار لفته عبدالحسن268881

313إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي قيس عبدالمطلب269645

314إعداديةألكفل11622بابلذكرمهدي عبدهللا محمود145765

315إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمد فوزي عبد530030

ن153531 316إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي جمال حسير

317إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي محمد كاظم269046

318إعداديةألكفل11622بابلذكركرار حسن حبيب142989

ن حازم زهوري144908 319إعداديةألكفل11622بابلذكرحسير

320إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي جعفر علي523465

321إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي محمد طاهر524260

322إعداديةألكفل11622بابلذكرعبدالعزيز عبدالرزاق عزيز153455

323إعداديةألكفل11622بابلذكرذوالفقار حسن زغير552177

ن سالم عبدالعزيز459482 324إعداديةألكفل11622بابلذكرحسير

325إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمد ستار عبدالحبيب144793

326إعداديةألكفل11622بابلذكرمرتضن كامل عباس143183

327إعداديةألكفل11622بابلذكروائل حامد كامل154046

328إعداديةألكفل11622بابلذكرفاضل عباس هادي556154

ن مبدر459833 329إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي حسير

ن523470 330إعداديةألكفل11622بابلذكرحاتم كريم عبدالحسير

331إعداديةألكفل11622بابلذكرزيد حمزة عواد152502

332إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمد عبدالمحسن عباس144504

333إعداديةألكفل11622بابلذكرزيد عالء جواد270398

ن144801 334إعداديةألكفل11622بابلذكريحير صاحب حسير

ن524324 335إعداديةألكفل11622بابلذكرزيد محمد حسير

336إعداديةألكفل11622بابلذكرعالء علي حسن270568

337إعداديةألكفل11622بابلذكرامير حميد مثكال523638

338إعداديةألكفل11622بابلذكرمسلم محمد شاكر524336

ن عباس سكن169148 339إعداديةألكفل11622بابلذكرحسير

340إعداديةألكفل11622بابلذكركرار عبدزيد منصور143307

341إعداديةألكفل11622بابلذكرعباس عبداالمير سعد169169

342إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي عبار مشجل142963

ن عباس فاضل142843 343إعداديةألكفل11622بابلذكرحسنير

ن153765 344إعداديةألكفل11622بابلذكرذوالفقار سمير معير

345إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي رياض محسن153466

346إعداديةألكفل11622بابلذكرحيدر تاية عبد523427

347إعداديةألكفل11622بابلذكريارس عدنان رميض270152

348إعداديةألكفل11622بابلذكرحيدر محسن عبدالرضا523419



 علي145735
ن 349إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي عبدالمعير

350إعداديةألكفل11622بابلذكرمرتضن ماجد عبدالسادة143098

351إعداديةألكفل11622بابلذكرزيد فائز محمد269890

ن144574 352إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي حيدر حسير

353إعداديةألكفل11622بابلذكرمهند عبدالجليل كريم143133

354إعداديةألكفل11622بابلذكرمروان حميد سالم270558

355إعداديةألكفل11622بابلذكرعباس مصطفن محل524311

356إعداديةألكفل11622بابلذكرميثم عبدعلي نعمة144983

357إعداديةألكفل11622بابلذكرعباس كاظم صاحب143122

358إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي جميل هاتف144625

359إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمد قاسم حسون524376

ن144828 360إعداديةألكفل11622بابلذكريارس سلمان حسير

361إعداديةألكفل11622بابلذكراحمد خضن عباس145030

362إعداديةألكفل11622بابلذكرزيد خالص حمزة145164

363إعداديةألكفل11622بابلذكركرار عيىس جير269460

ن هادي523608 364إعداديةألكفل11622بابلذكراحمد حسير

ن عبد523604 365إعداديةألكفل11622بابلذكرنور حسير

366إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمد كاظم عبيس524284

367إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمد صباح حمزة145013

368إعداديةألكفل11622بابلذكريارس محمد حمزة144552

369إعداديةألكفل11622بابلذكرحسن محمد وحيد146005

370إعداديةألكفل11622بابلذكرمصطفن سعد طالب142879

ي142901
371إعداديةألكفل11622بابلذكرمصطفن هادي شمحن

372إعداديةألكفل11622بابلذكربهاء كريم نارص269668

373إعداديةألكفل11622بابلذكرمحمد فالح حسن270527

ن عالوي524537 374إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي حسير

375إعداديةألكفل11622بابلذكرسجاد محسن صالح152543

376إعداديةألكفل11622بابلذكرايمن اسماعيل محمد524382

377إعداديةألكفل11622بابلذكراحمد علي حبيب270189

378بكالوريوسألكفل11622بابلذكرمؤيد عبد عيىس143155

379بكالوريوسألكفل11622بابلذكروسام وناس مجيد269478

380بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعادل عبداالمير كاظم269612

381بكالوريوسألكفل11622بابلذكرناطق نعمه سلمان169102

382بكالوريوسألكفل11622بابلذكرخالص حمزة لفته145182

383بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعلي عبدالكاظم عبيد142908

384بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعودة عبيد عرس169094

385بكالوريوسألكفل11622بابلذكررياض عبد شنان143298

386بكالوريوسألكفل11622بابلذكرعالوي عبداالمير كاظم143165

387بكالوريوسألكفل11622بابلذكرحيدر مهدي عطشان144480

388دبلومألكفل11622بابلذكرفاضل جاسم متعب143150

ن عبد مسلم143203 389دبلومألكفل11622بابلذكرحسير

390دبلومألكفل11622بابلذكرسعد احميد كاظم143174

 علي سعدون143256
ن 391دبلومألكفل11622بابلذكرحسير

392دبلومألكفل11622بابلذكرمكي عبدالزهرة عباس142793

ن144563 393إعداديةألكفل11622بابلذكرعلي عبدالرضا عبدالحسير

394إعداديةألكفل11622بابلذكرنبيل خليل برهان143317

395إعداديةألكفل11622بابلذكرعيىس جير موس269177

1دكتوراهألكفل11622بابلأنيىزينب حسن عبد524328

2بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىلمياء عبدزيد حمزة524158

ى حميد مجيد524195 3بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىبرسر

4بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىاخالص جاسم محمد269681

ي268960 االء مكي ناجر
5بكالوريوسألكفل11622بابلأنيى



6بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىفاطمة عبدالهادي جابر144548

7بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىهديل نارص عبدالرزاق144456

ن169062 8بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىنورالهدى مجيد حسير

9بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىزينب هادي غضبان269027

10بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىسيماء عبدالحسن طه524191

11بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىاسيل جابر هادي524499

12دبلومألكفل11622بابلأنيىامل عباس عبد524283

13دبلومألكفل11622بابلأنيىفاتن عبداليمة لكن143195

ن محمود524356 14دبلومألكفل11622بابلأنيىسهاد حسير

ن كاظم144620 15دبلومألكفل11622بابلأنيىسحر عبدالحسير

16دبلومألكفل11622بابلأنيىاكرام عبدالعزيز حاتم269194

17دبلومألكفل11622بابلأنيىمين حمزة حمادي153188

امال محمدعلي محسن144459
18إعداديةألكفل11622بابلأنيى

19إعداديةألكفل11622بابلأنيىارساء يوسف لفته459564

20إعداديةألكفل11622بابلأنيىسارة حسن هادي459557

21إعداديةألكفل11622بابلأنيىدعاء هاشم عطية461215

اسماء محمدعلي عبيد169131
22إعداديةألكفل11622بابلأنيى

رفل علي عباس523861
23إعداديةألكفل11622بابلأنيى

1ماجستيرألكفل11622بابلأنيىريام عبدالستار كاظم142825

2بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىزينب عباس مرزوك269614

3بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىشهناز عبدالكاظم عبد143066

4بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىفاطمة عبدالكريم سعد169110

ي143255
5بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىفرح عبدالجليل شمحن

6بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىزهراء ثامر كاظم153553

7بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىمروة ابراهيم محمد144917

8بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىمروة قاسم جابر269971

9بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىمينا عباس عبد143146

10بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىنورالهدى مسلم محمد143179

ن لهد461423 11بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىهند حسير

12بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىروى حميد حسن269473

ة محمد عمران269105 13بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىامير

ن269641 14بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىسارة عامر حسير

15بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىسحر كاظم محمد153168

ي142943
16بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىغدير حيدر راضن

ي154097
17بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىرسى عبدالجليل شمحن

18بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىايمان رحيم لفته143345

19بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىليل عبدمسلم سلمان269587

 علي144324
ن 20بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىسحر عبدالمعير

21بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىشهد محمد عبدالحسن143249

22بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىندى محمود رزاق143206

23بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىزينب عبدالعزيز حاتم268908

اوي143230 24بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىزمن عماد مير

25بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىنور سعد صبار169178

ي علي145639
26بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىدعاء حسونن

ن عبدالكاظم144462 27بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىعال حسير

28بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىنور عبدالكريم سعد169104

29بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىريام جابر حمزة143169

زهراء علي عباس523501
30بكالوريوسألكفل11622بابلأنيى

31بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىمروة كامل ناظم269222

32بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىرسى محمد رحيم143247

ق محمد عبدالكاظم143312 33بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىاستير

34بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىرهام محمدجواد كاظم169121



35بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىدنيا عباس هادي524084

36بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىزهراء عباس دخيل523433

ن143236 37بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىمريم محمد عبدالحسير

38بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىرنا جاسم جواد143187

39بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىرسل موس علي269695

نغم خضير عبدالعالي269243
40بكالوريوسألكفل11622بابلأنيى

41بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىسجا جاسم محمد270656

42بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىزهراء تاية عبد523440

43بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىسحر جابر حمزة143167

44بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىابهار هادي عباس269710

45بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىزهراء محمدجواد كاظم143212

46بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىدعاء عبدالكريم صبار524096

47بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىسارة عبدالكريم حسن523564

رغد علي محمد143192
48بكالوريوسألكفل11622بابلأنيى

49بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىتمارا حسن حمش143326

50بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىدعاء سمير حميد211510

51بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىزهراء عماد علوان143193

52بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىطيف حيدر جاسم554318

53بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىرسل اياد سالم143310

54بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىانغام كصاد فجر153597

اوي143228 55بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىنادية عماد مير

 علي احمد169153
56بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىمين

57بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىرسى ثامر عبدالرزاق270562

ي153564 زبيدة محمد عبدالنير
58بكالوريوسألكفل11622بابلأنيى

59بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىفاطمة صادق جاسم269627

ن524331 60بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىمسار عبدالرضا حسير

ن كاظم144956 61دبلومألكفل11622بابلأنيىمين حسير

62دبلومألكفل11622بابلأنيىافنان عباس فاضل523452

63دبلومألكفل11622بابلأنيىزينب صابر صبار169176

ي شياع143354
64إعداديةألكفل11622بابلأنيىنورالهدى راضن

65إعداديةألكفل11622بابلأنيىزينب علوان غضبان269496

66إعداديةألكفل11622بابلأنيىزينب علي عباس169037

ي269383
67إعداديةألكفل11622بابلأنيىنرجس عباس منفن

68إعداديةألكفل11622بابلأنيىبشائر بشير كريم144371

69إعداديةألكفل11622بابلأنيىفاطمة لطيف حسن143147

70إعداديةألكفل11622بابلأنيىفاطمة حسن محمد523586

71إعداديةألكفل11622بابلأنيىارساء كامل ناظم269220

ن524111 72إعداديةألكفل11622بابلأنيىزينب كريم حسير

73إعداديةألكفل11622بابلأنيىخمائل بشير كريم144352

زهراء علي محمد144503
74إعداديةألكفل11622بابلأنيى

75إعداديةألكفل11622بابلأنيىزينب عبدالكريم سعد268885

نجوان سامي فخري152395
76إعداديةألكفل11622بابلأنيى

فاطمة علي عبداليمة524484
77إعداديةألكفل11622بابلأنيى

هبة علي جالب152786
78إعداديةألكفل11622بابلأنيى

79إعداديةألكفل11622بابلأنيىنرجس علي دوهان143362

80إعداديةألكفل11622بابلأنيىحوراء فالح حسن270416

81إعداديةألكفل11622بابلأنيىهدى فاضل جاسم144788

82إعداديةألكفل11622بابلأنيىنور صالح هادي296337

83إعداديةألكفل11622بابلأنيىتبارك كامل عباس145000

84إعداديةألكفل11622بابلأنيىتقوى شطنان نعمة143173

اوي143347 85إعداديةألكفل11622بابلأنيىوسن اركان مير

ي شنتة529543 86إعداديةألكفل11622بابلأنيىمها صير



ن عبد الكاظم144479 87إعداديةألكفل11622بابلأنيىهدى حسير

88إعداديةألكفل11622بابلأنيىروال عبدالستار كاظم142967

89إعداديةألكفل11622بابلأنيىاثمار صالح هادي142819

لمياء سامي تركي144530
90إعداديةألكفل11622بابلأنيى

91إعداديةألكفل11622بابلأنيىشهد ناجح صاحب269520

ن مظلوم145207 92إعداديةألكفل11622بابلأنيىفاطمة حسير

ي144358
93إعداديةألكفل11622بابلأنيىنوال عبدالجليل شمحن

ن ناظم ناهي552289 94إعداديةألكفل11622بابلأنيىبنير

95إعداديةألكفل11622بابلأنيىزهراء محمد مجيد144582

96إعداديةألكفل11622بابلأنيىحوراء فاضل عباس144679

97إعداديةألكفل11622بابلأنيىهبة يوسف حمزة143213

98إعداديةألكفل11622بابلأنيىزهراء جاسم محمد270598

ن524524 99إعداديةألكفل11622بابلأنيىزهراء عبدالكريم حسير

100إعداديةألكفل11622بابلأنيىزينب جابر حمزة143265

 علي حمزة270083
ن 101إعداديةألكفل11622بابلأنيىبنير

102بكالوريوسألكفل11622بابلأنيىهناء عبد عيىس270412

هند علي عبد460800
103بكالوريوسألكفل11622بابلأنيى

مليحة علي عطشان143190
104بكالوريوسألكفل11622بابلأنيى

1دكتوراهاالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد شعالن خليف396236

ن جبار395883 2ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي حسير

3ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعامر مراد محمد394593

4ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرهادي عباس مخيف383930

5ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكربسمان ريس اشكح394012

6ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعقيل حسن حميد345969

7ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحكيم كامل جاسم545710

8ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزياد محمد عطية64041

9ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس حامد مجيد383877

10ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصالح جواد حمزة61400

11ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرثامر عبدعلي منهل383948

12ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسعد حمزة ناصح396299

ن جعيفر395449 13ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعادل حسير

14ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسالم علي كريم530706

15ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامير نوري مرزة383683

16ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامير اشكح عبدعلي65074

17دبلوم عالياالمام/ ألنيل 21623بابلذكرلؤي عبدالحمزة حسون61694

18بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحسن هادي رسهيد394860

ن397281 19بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي مظهر عبدالحسير

20بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحازم مياح رذالة394144

ن239451 21بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي عبيد عبدالحسير

22بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرغسان محمد حمزة526961

ي65390
 
ق 23بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي خليف رسر

ي غالي دمنة395425
24بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرراضن

ن ابراهيم حمزة68662 25بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

26بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرنزار كاظم عبيس63351

27بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفاضل عبيس عبيد62347

28بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعقيل جواد محسن384593

29بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكروائل محمد سلمان526940

ن مغير394922 30بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعدنان حسير

31بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررضا عامر مهجول62583

ن صالل شالل530591 32بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

33بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحميد هراط عبود384047

34بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرجواد عبدالكاظم علي62411



35بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصباح حمزه كاظم383453

36بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد اسماعيل ابراهيم395373

37بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصباح حسن عليوي395455

38بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحامد عبدالحمزة طاهر527048

39بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحازم محمد حمزة526910

40بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرجواد حسن كاظم65013

41بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصبحي حسن عبود383999

42بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسلومي زيدان خليف383757

43بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمود راشد حمد527037

44بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفالح غازي ابراهيم396234

45بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرلؤي عبيس حمزة384265

46بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعقيل مجيد عبدهللا396700

47بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي سعود هاشم527080

48بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراثير مجيد كريم395164

49بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزهير مهدي يونس69697

50بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفاضل نعمة طخاخ66752

51بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرثامر عبدهللا حمزة66639

52بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن مدلول محمد65274

53بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد علي معيوف395083

ي238048
54بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسعد نايف خيى

55بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفائز سالم لطيف65251

56بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكروليد عبدالخضير حمزة64623

ن جعيفر395060 57بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررباح حسير

ن جعيفر395442 58بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس حسير

ي كتاب66768
59بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر عبدالغين

60بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزهير شهيد كريم383755

61بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررزاق عمران حسن396229

62بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعظيم حسن اسماعيل63695

63بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي شالل شياع395598

ن67424 64بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعالء عائد حسير

ن محمد526755 65بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي عبدالحسير

ن383851 ن خضير حسير 66بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامير

ن دحام383762 67بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرقيض عبدالحسير

ن جبار396325 68بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحبيب حسير

69بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفكرت رؤوف كاظم63968

70بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن اسماعيل ابراهيم526947

71بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي خليف سوادي238003

72بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعادل عبيد سياب61585

73بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر حميد عطية383447

74بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد مهدي مدحوس67753

ي مطرسر383733
ن
75بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرقاسم شاق

76بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس هميم بيوض61880

77بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعدنان حمزة تمن63286

 غالي396240
ن 78بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي عبدالحسير

79بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسدير جاسم مظلوم62253

80بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفراس عدنان حميد64972

81بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسيف غالب وهيب527028

82بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراركان خضير جابر526976

ن64611 83بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعقيل سبت حسير

ن كاظم راشد383918 84بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

85بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعدي زامل زكم67105

86بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمثين محمد جواد239502



87بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس عبيد شالل61893

88بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفؤاد حامد نجم64452

89بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسالم مراد محمد383764

90بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعالء عبدعلي مزاحم526979

91بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرجيهاد مشعان فليفل394859

92بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد كمال عبدالكاظم383880

ن396034 93بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزكي نارص حسير

94بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد صالح ساجت63702

95بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرثائر عامر مظلوم62612

96بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمناضل صير عبدهللا63661

97بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرنور نعمة سلمان63752

98بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرماجد ابوعرام مظلوم395378

99بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر كاظم محسن65432

ي62904 100بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرناطق جبار خضير

101بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعمار ابوذر عبيد394545

102بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرطالب خضير علوي239392

103بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرستار حسن منهل384018

104بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرباسم غافل حسون383885

105بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعيىس جاسم موان394654

106بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرظافر سلمان كيطان67422

107بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصباح حسن علي383896

108بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرذوالفقار حيدر حبيب396289

109بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعالء عبيس كاظم394209

110بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسالم صالح عبيد61822

111بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفاهم ريس اشكح396024

112بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرغانم علي جير396258

113بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصالح عبيد حسن526942

114بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرطارق عامر مهجول237993

 علي69564
ن 115بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد حسير

116بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعدي سلمان جواد384291

117بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراوسم نزار علي63383

118بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي شعالن خليف383788

وز67496 119بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي نايف فير

ن سعيد عبد395881 120بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

ن نايف63696 121بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد عبدالحسير

122بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمهدي عبدهللا عاكول384730

123بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرلؤي حاتم جواد383898

124بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعالء سلمان حميد383800

ي396099
125بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزيد علي راضن

126بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس فاضل عبيس65034

127بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرميثم شبيب محمد384255

128بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعمار صادق كاظم394103

129بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررسمد كريم حمزة394771

130بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعالء كاظم جعيوة239600

131بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررفعت هادي معارز530732

132بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعادل كاظم علوان526966

ن530747 133بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرماهر كامل عبدالحسير

134بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرثامر عائد محيول383761

135بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزياد علي عذاب395036

136بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزياد فوزي نجم65140

137بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمردان عذاب عليوي62719

138بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد عباس شبيب394833



ن محمد علو396281 139بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

ي383499
ن عكال شمحن 140بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

141بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرماهر تركي علي394453

142بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد جواد حمود394877

143بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي غافل عبد395782

144بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحمزة ستار عداي61440

145بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس كاظم مظلوم61793

146بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد كريم علي238512

147بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد عبدهللا دحام63266

148بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمود عباس شبيب61289

149بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد شبيب ظاهر64923

150بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرناجح شبيب محمد396267

151بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرانور هديب كريم541616

152بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراركان غازي عيدان66858

153بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي عبد عبيس394761

154بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرنورالدين صالح خضير383666

155بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد هميم بيوض63918

156بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعصام عادل غالي67635

157بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرباسل هادي عبيد62282

158بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمهدي عبد خليف383432

ن طه ثامر66987 159بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

160بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمنتظر مهدي حسن395670

161بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرخالد خلفة جعاز66937

162بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعمار سليم محيسن396274

163بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرثامر هواس جاسم66769

164بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد جعفر جواد396309

 علي عبدهللا65135
ن 165بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

166بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرانور عبدالسادة مغيض396065

167بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعالء مهدي يونس383992

168بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرجعفر محيسن محمد384271

ي حلبوص383502 169بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرانور ناجر

ن394697 170بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرقيض عبيد حسير

 علي مزهر383461
ن 171بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

172بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي طالب عبيد394789

173بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمالك خليف دمنة383816

174بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراياد غازي عيدان61381

175بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي فليح حسن238597

176بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن جاسم حرفش526944

177بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرلواء غازي عيدان67535

178بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد كاظم جعفر396641

179بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراسعد رسهيد حسن62916

180بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراياد عدنان علوان396242

181بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرليث كريم عبيد63168

182بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرياس خضير سياب537596

183بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكريارس محمد هادي62466

184بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعقيل عباس عبيد527031

185بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسام عمران مشير239204

غام داخل محير65631 186بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررصن

187بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرالحكم فارس صاحب396107

188بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسجاد حسن جاسم383691

189بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد سلمان جلوب396545

190بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرهشام حمزة هاشم394121



191بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرناطق ايرس دوهان65946

192بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي عيدان ربيح383536

193بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسيف علي ذياب396419

194بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسامر كاظم علي394460

195بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبداالله صالح هادي63418

196بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي رضا ورور67129

197بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسعد كاظم جاسم395924

198بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد فليح حسن65168

199بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي سلمان داود394817

200بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحاتم كريم هاشم394115

201بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد محمد عبيد394996

202بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدهللا حامد عبيد395682

203بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد سامي عبدالكريم66604

ن384297 204بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد علي حسير

ن عبد383443 205بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمثين حسير

206بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرماهر خلف هاشم396110

207بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرجمال محمد غازي394004

208بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرشاكر عباس عويد384796

209بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس حمود ضاري384023

210بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد عبدالرحمن عبيد383423

ن حمد61559 211بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامير حسير

212بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر جاسم علي394515

213بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد حازم مياح394171

214بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد عبيد سلومي383813

215بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد فليح حسن61994

 محمدعلي جاسم383478
216بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن

ن384305 217بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررائد علي حسير

ي بعنون238501 218بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي راجر

219بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكريارس كاظم كطوف530624

220بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررحمن كاظم ظاهر395244

221بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي عودة مدلول383923

222بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفائز جعيفر عبود239516

223بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسماح خضير حسن394456

224دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدالستار عبدالجبار حمود395570

225دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدهللا عقيل جواد383748

226دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفاهم عبيد راشد63569

227دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسعد عبيد سلمان383729

228دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكروسام محمد دهالوي62551

229دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرجواد كاظم عمران62798

ي63270
230دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرناظم مهاوش منحن

231دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرظافر حسن اسماعيل64140

232دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبيد تايه كزار383744

233دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكركاظم حديد راشد65276

ن هندي راهي526938 234دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

235دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرخليل سليمان داود62578

236دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسعد ابراهيم جير383811

237دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس عثمان عسكر63417

238دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرايثم حمزة غلفص345968

ن394439 239دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد حامد حسير

240دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي كاظم عبادي383737

241دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصادق خليف دمنة62397

242دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكركامل جواد كاظم527083



243دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامير نجم محيسن394430

244دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعمار كاظم غزال530642

245دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعدنان طالب كزار527075

ن ستار عداي394673 246دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

247دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفؤاد نعمة عيد395028

ن عويد عبيد396379 248دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

249دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرضياء جاسم عمران383652

250دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر شهيد كاظم396153

251دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمشتاق علي ابراهيم384622

252دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرجواد كاظم جعيوة62375

253دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي حمود جوير383881

254دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي فوزي عبيد67072

255دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعمار شعالن خليف383783

256دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد اياد عبدالحمزة64854

257دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفارس كاظم عبيس62891

258دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي محمد هادي64915

259دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر عبدالكاظم جير384015

260دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكربالل احمد كامل527067

261دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرانس ثامر عطية61500

262دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكررعد جعيفر عبود396109

263دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحسان هادي شبل530694

وز526981 264دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكريعقوب نايف فير

ن كامل كطوف396504 265دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

266دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر عبدالحسن كاظم394194

267دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحبيب عباس حبيب384226

268دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمهند محمد مظلوم238624

269دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرشهاب حمد عطية527042

270دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفراس حسن حمزة64390

ن396303 271دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحمزة سعد عبدالحسير

272دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسعيدان ذياب دمنان396367

 علي394468
ن 273دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي حسير

ن جريد394919 274دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكراسعد حسير

275دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد جواد كاظم384663

ن طالب عبيد396401 276دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

277دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي جواد محسن64297

278دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكروليد كريم شدهان396469

279دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرنعمان مري    ح خليل65059

 عبدعلي395921
ن 280دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعقيل حسير

281دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسمير مديح فرحان396012

282دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحامد ثامر مظلوم383689

283دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامير كاظم علي394889

284دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحمزة علي مشاري62733

285دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد باسم محمد396049

286دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصادق جعفر طلب66904

287دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكربارق عبدهللا طالب383482

ن سمير كريم63765 288دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

289دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامير فاضل شبيب394823

290دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكراوس جبار حامد530700

291دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد سلمان عبيد63227

292إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي مزهر راهي63786

293إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحبيب عبد كريم395764

294إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد مراد عبود63316



ن67117 295إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد عبدالحمزة حسير

ي خليل اسماعيل64029
296إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرهانن

وز534133 297إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرستار حلبوص فير

298إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعادل علي جير395103

299إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصدام كامل غلفص61247

300إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر صبار عمران383411

ف عمران مغير63051 301إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرارسر

302إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكركريم هادي عبدهللا383856

303إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد رحيم كاظم65089

 علي كاظم384238
ن 304إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

305إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد كاظم عبد64723

306إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرجبار حامد رسهيد63837

307إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرضامد عائد محيول396250

308إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد جاسم هجول64568

309إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكركريم عكاب سلطان394530

310إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامجد ذياب دمنان396539

311إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن جاسم عمران61397

312إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي نزار علي396068

1ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعمار احمد علي64781

2ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر مخيف كتاب64877

3ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرالسجاد عباس مخيف69235

4ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسجاد حامد عباس383841

5ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكررافت حميد ريس498971

6ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي صاحب محمد396453

7ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزيد حامد عباس394659

8بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرجمال نضال حاجم64090

9بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراسامة ثامر علي384690

10بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررسمد شاكر احمد64572

11بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمرتضن رحيم حمزة394783

12بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرطيف عبدالحسن علي239531

13بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكريوسف عبدالسالم غالي526978

14بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرغالب مهدي مراد394622

15بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمرتضن سعيد كاظم61765

16بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزيدون كريم عطية67984

17بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرنهاد عيىس حرامي384697

18بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررسول علي حامد63246

19بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحمزة شبيب محمد384257

20بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرقاسم علي حسون67869

21بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد علي سالم66390

 علي عجيل396413
ن 22بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

23بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد حمزة شبيب63096

24بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدهللا مسلم كيطان64191

25بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد عبدالزهرة حمود383669

26بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي فاهم ريس396038

27بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسجاد عبدعلي جودة384100

28بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمنتظر سعيد حامد384110

29بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن فاضل خليف395640

ن عباس جتان396799 30بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

31بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفراس ثامر حميد63158

32بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد فالح حكيم383570

33بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي عدنان عبدالحمزة396410

34بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكربهاء نور هالل526933



35بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرغزوان محمد حمزة530599

36بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعالء حامد عباس64509

37بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن كريم مخيف395906

38بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي عباس كاظم395175

39بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمنير كريم مرزة68691

40بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدهللا عيدان عبيد66520

ن مهدي64076 41بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرليث حسير

42بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن ثامر وحيد64587

43بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد فيصل غازي384013

44بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن عبدالرحمن حسن396133

45بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرخالد خليف دمنة62443

46بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراسعد عبدالحمزة عبيد66950

47بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدهللا صباح حمزة383864

48بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرازهر عبدالسادة مغيض394060

49بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس كريم عويد395095

ف هادي عبد396523 50بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرارسر

51بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمود عيىس جاسم394802

52بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد مهدي حنظل238613

53بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسام كريم سلمان383395

ي526915 54بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرباسم عبدهللا ناجر

55بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراياد سعدي عبيد526959

56بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرغسان فيصل عبيد526943

57بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمود سمير محمود61908

58بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد خالد حامد65241

59بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي جاسم محمد527051

60بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرليث ابوعرام مظلوم395274

61بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد مزهر كاظم498505

ن كريم عبيد63564 62بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

63بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد عباس اسماعيل396142

64بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن كاظم محمد394584

 علي383456
ن 65بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدهللا حسير

66بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرايهاب قاسم مطرسر64017

ن نعمة64933 67بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي حسير

68بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررحيم سليم عويد395996

ق احمد كامل384666 69بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكربير

70بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرغانم فرحان حمزة383795

71بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد شاكر اسود384654

72بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد عبدهللا سعيد383728

73بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفيصل مراد علي69664

74بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكريحير عصام حاجم63649

ن67226  علي حسير
ن 75بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرتحسير

76بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعزوز عمران عزوز527045

77بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس فليح حسن64307

78بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسعد سلمان كاظم63482

79بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررائد ناجح كاظم67091

ن عبدالكريم ساجت396172 80بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

ن جواد396206  حسير
81بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن

82بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر ضامد خليف64959

83بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمروان محمد عطية383508

84بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد صاحب محمد396777

ن63629 85بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي محمد حسير

86بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزيد علي مظهر397233



87بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسجاد احمد عزيز64694

ن سعود عبيد64229 88بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسنير

89بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرنوفل نايف حمزة394950

90بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكركرار مهدي مخيف395884

91بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامير سعدون عزيز63514

92بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد كامل عباس62926

93بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن كريم كاظم67082

94بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراسامة صباح حمزة383517

95بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكريارس ناطق ايرس66134

96بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرانور صباح وهاب384028

ن تكليف مجيد384253 97بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

98بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد اركان خليف63865

99بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعادل جواد علي238618

100بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمقداد ابوذر عبيد384313

101بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد فياض حسن384258

102بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر زيدان خليف530730

103بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسامر علي غالي396162

104بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن عبيد تايه394233

105بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرانور نواف محمد394020

106بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرنافع نايف عبيد61527

107بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرهيثم خليل ابراهيم67012

108بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد حميد حسن384807

109بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد صباح حمزه383874

110بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحامد حلبوص مجيد66866

111بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصفا محمد جاسم238000

112بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد صالح حسن395010

113بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزيد جريان معارز396226

114بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامير سعود هاتف530659

115بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعالء رحيم مرزة62845

ن حمزة396341 ن امير 116بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

117بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي عذاب خليف396254

118بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصادق حيدر حامد63115

119بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسجاد عادل غالي238589

120بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرايمن حميد عبدعون384784

121بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدالرسول غازي عبيد396397

122بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمنتظر حمزة جاسم526927

123بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرايمن مهدي حديد394222

124بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد عدنان طالب62086

125بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراسيل سعد غالب384766

126بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعالء علي دحام396261

127بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامام علي رجة69336

128بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررضا كريم خضير64857

129بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرناهض صباح جاسم384006

130بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد مديح خليل63670

131بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكريارس عودة مدلول383920

132بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزين العابدن علي عبيد396094

133بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد عبيد عبيد66535

134بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس جالل سعود65024

135بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن محمد طه394970

136بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد حمدان محمد62740

137بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكريارس عباس مظلوم527026

138بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراسامة عبدالحمزة مدلول383926



ن مراد63839 139بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكركرار عبدالحسير

140بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمنتظر طالب عبدالكاظم384714

141بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزياد راشد نعمة69692

142بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزياد صالح هادي63481

143بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي نايف عبيد62503

144بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامير سالم كاظم62138

145بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن جعفر صاحب526960

146بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس محسن حامد395964

147بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعمر عامر مظلوم69684

148بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكركرار رزاق كريم395483

149بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد ثائر حميد63999

150بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحمزة كاظم راشد383745

151بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي عجمي فالح65090

152بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمروان عائد محيول69496

ن دحام384307 153بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر عبدالحسير

154بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمنتظر رحيم حمزة395724

ي383749 155بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي رحيم ناجر

156بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد كريم حمزة395091

157بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسيف صالح حسن383986

ن خضير383854 158بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد امير

159بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعامر نايف عبيد65880

160بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس اكرم رحيم64993

161بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرهوازن ضياء محمد396127

162بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد قاسم كاظم530647

163بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد فاضل مطلب64434

164بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد كريم كاظم383750

165بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرنور جواد علي396191

166بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن هادي مطلك395530

167بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعالء سليم جواد395058

168بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمالك احمد علي64755

169بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرجمال علي مهدي66730

170بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد احمد جاعد395828

171بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررائد غازي عيدان394246

172بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسالم عباس سوادي62593

ن سعد حسن395337 173بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرتحسير

174بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكركرار ضياء غالي63106

175بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن احمد عبدالحمزة62767

176بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرظيف عامر فرحان396287

ي غالي395775
177بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد راضن

178بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمازن موس طالب384725

179بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي كاظم حاتم62642

180بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر سامي نجم62812

181بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرليث حمدان كامل383574

182بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرنورالدين صباح حسن395067

183بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامجد علوان عبيد63891

184بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد ناظم حاتم383578

185بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرايمن سعد حسن395391

186بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد صبحي مغيض396393

187بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدالستار حيدر دوهان62264

188بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرانمار مزهر سعود238645

189بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد صالح خضير69605

190بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمنير مجيد كريم62615



191بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد علي مهدي62652

192بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسيف مهدي حنظل383390

193بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي محمد حسن63703

194بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد مالك وادي62186

195بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكربالل صالح ساجت63228

196بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسيف عيىس رياش61413

ن عامر مطلب384274 197بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

وز62933 198بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكريارس سليم فير

ي393983
ي خيى

ن
199بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي تاع

200بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد نديم نصيف63688

201بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمرتضن كريم حامد394532

202بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسجاد احسان حامد65150

203بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر سعدون عباس530731

204بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكريارس نجم عبيد526946

205بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررافت رزاق كاظم61735

206بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي سلمان جلوب395966

207بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكريارس جواد سامي62706

208بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن عبدهللا حسن66883

209بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمهند عقيل كاظم384144

ن سلمان جلوب394720 210بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

211بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد كريم حامد395137

212بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي مهدي عبدون394983

213بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكركرار حيدر محمد61618

214بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد فالح عبيد66678

215بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد ثائر حميد66673

 سامي384324
ن 216بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسجاد حسير

217بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرماهر سلمان كيطان67158

218بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراسالم ثامر عبدهللا66594

219بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرهمام رزاق كريم396332

ن مجذاب383774 220بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي حسير

221بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن سالم حسن394957

ن خضير عبيس63036 222بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

ن سعد كاظم384536 223بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

224بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسيف عصام كاظم383715

225بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد عدنان حميد61937

226بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي عامر علي69771

227بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكروسام عباس مغير64840

228بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرغيث طالب جواد238893

229بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد عيىس مهدي62955

ن عبود65125 230بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي حسير

231بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي احمد علي64798

232بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكروائل كاظم داود239333

233بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدهللا رائد علي239571

 علي كاظم394975
ن 234بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

235بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكركرار حسن راشد526952

236بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكريوسف حمزة كريم394551

237بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدهللا حسن عبدهللا396145

238بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررافد ستار مري    ح383804

ن شعالن غضيب63965 239بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

240بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعادل طالب كاظم65321

ن فليح حسن65186 241بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

 سامي384321
ن 242بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمنتظر حسير



243بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن صباح دحام383878

244بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامير حازم عبدالواحد383932

245بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرنور عائد غالي63930

246بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكربهاء محمد مظلوم66015

ن جاسم محمد65221 247بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

248بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزيد مزهر عبدزيد526950

249بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعمار عامر مظلوم65505

250بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمروان عمران عبيد62600

251بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزين العابدين ثامر عبدهللا66552

252بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصفاء صالح نجم65396

253بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكربشار ضياء غالي63086

254بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعمار صباح هادي384065

255بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرايمن خالد عودة396089

256بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي ماجد حسن64158

257بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرقاسم كريم عزاوي395873

258بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعالء حامد خليف395609

ي65206 ن حميد ناجر 259بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

260بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامير علي مطر63403

261بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحسان سالم كاظم537397

ف كريم كركز65425 262بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرارسر

ن حمزة396422 263بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد حسير

264بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد خضير سياب526928

265بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن كريم كاظم383752

266بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررسحان ذياب سلطان383511

267بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحسان كاظم جاسم238607

268بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررائد عيىس حمزة383554

269بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحمزة مكصد عبود545029

ن حمود383675 270بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد حسير

271بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمثين عبدالرحيم دوهان63126

272بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسعد عباس عليوي384293

273بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعالء رحيم كاظم69330

274بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسيف محمود جاعد64494

ي حسن65411
ن راضن 275بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

276بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعزيز طالب عبيد69414

277بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرانور قاسم هادي62750

278بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراثير قاسم هادي62722

279بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكررافد مهدي سعود383701

280بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي كفاح خضير384190

281بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن قحطان ظاهر530751

282بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد كريم فضل66295

283بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكريارس عامر مطلب394929

284بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد فاهم عبيد62531

285بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي فاهم عبيد63473

286دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرماهر هادي عبد61933

287دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد جاسم محمد63905

288دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي عبدهللا عبيس66825

289دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدهللا كامل جواد62226

290دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد حيدر عيىس383695

291دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفقار كاظم شناوة396131

292دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكررعد كاظم حمزة64409

293دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرموس كريم عبيد384125

294دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرنصير حاتم غلفص394035



295دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكروعد رعد عبداالمير67131

296دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعالء كاظم نصار62846

297دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي عهد خضير527035

298دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدالرزاق عيىس حرامي66270

299دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي ظاهر حبيب62362

300دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمثين عدنان كاظم61772

301دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرهشام عدنان مجلي66918

302دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد ستار نجم61961

303دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن حسن داود395984

304دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن محمد لفته394963

305دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس فاضل حسن64649

306دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعماد نعمة زعيان395683

307دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرباقر عبدعلي جودة384107

308دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمدعلي داود سلمان396113

309دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي كريم عبيد384124

310دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي جالل مياح384157

ن سعيد عبود395411 311دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

312دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامير سالم حرفش64299

313دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرضياء عايد نوري63498

314دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي حاتم جواد383705

315دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد هندي جريان69621

316دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد سامي بناي62339

317دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكريوسف عباس عليوي384706

318دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفالح حسن مهدي530603

319دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدالمهيمن احمد كامل62937

320دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكروسام علي خضير63563

321دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد وليد عطوان63807

322دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدهللا كريم كاظم239560

ي394628
323دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي ثائر ثويين

324دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر عبدالكاظم بدر526975

325دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعمار احمد شهيد63140

326دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد سليم حمش383888

327دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد عبدعلي ملوح69312

328دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس علي محمد63358

329دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكريونس احمد علي63100

330دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد سعد جير62521

ن محمد حبيب383792 331دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

332دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرنورس احمد عطية63682

333دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسعود عزيز عبد66615

334دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصالح هاشم كاظم384168

335دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسليم حمزة جمعة64283

336دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر محمد حلبوص526914

337دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرجالل عالء خضير434417

338دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسيف احمد جاسم62862

339دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكركرار كاظم جفجيف62997

340دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس فاضل حمزة61420

ن هادي كاظم64982 341دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

342دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد عماد كاظم395855

343دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد طالب عبيس66804

344دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرطيف عبد جاسم394083

345دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعمار حمدان عبدزيد61461

346دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي صالح ساجت63248



ن عطية63721 347دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمود عبدالحسير

348دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي محمود شاكر527070

349دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن عبدالحسن عبيس66939

350دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد كريم عبدعلي396063

351دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد عبدالكريم علي62841

352دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي سعود عزيز395040

353دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس احمد عطية69281

354دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكريارس حمدان عبدالزيد61626

ن خضير383847 355دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصادق امير

356دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد عادل عبيد383740

ن395023 357دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر حسن حسير

358دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي ثامر عبدالرضا384203

359دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد عبدالحمزة حسون61720

360دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمهند علي حمزه67670

361دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكركرار فيصل غازي395080

362دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسيف نايف حمزة238634

363دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن مهدي حسن394431

364دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعدنان كامل رشيد395841

365دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمرتضن سليم محيسن396328

366دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس فاضل غازي396084

ي526918 367دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسيف عبدهللا ناجر

368دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزاهر عامر دحام61761

369دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسجاد علي خليف65367

370دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي قاسم حسن63278

371دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدهللا عيىس حرامي69812

372دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرايمن حسن سعود61347

373دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي اياد حامد67672

374دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكركمال كريم كركز64400

375دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرابراهيم كامل كطوف383789

376دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكررسول كريم علي68882

377إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكريارس عيدان عبيد239289

ن526957 ن عذاب حسير 378إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

379إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسجاد علي مظهر397324

380إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكريعقوب حسن شداد384682

381إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرقضي مضن محمد383678

ن محمود384728 382إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرشجاع حسير

383إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد خالد عبيد527084

384إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعمر نجم عبد384596

385إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكريارس عقيل حسن395733

386إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمرتضن كريم جميل396934

387إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسيف هادي محمد383672

388إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدالغفار محمد زويد67941

ي395049
389إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكركرار عصام راضن

390إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرازاد شعالن كاظم68960

391إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمرتضن عويد داود396260

ن عبد384801 ي حسير
392إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرهانن

393إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرقاسم حمزة كاظم395899

394إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكركاظم علي مجذاب63914

395إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد فاضل كاظم384753

396إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرهادي احمد لفته61671

397إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزيدون اياد علي62762

398إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي صباح حمزة383860



399إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد فالح حسن530605

ن383768 400إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرقضي عذاب حسير

401إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي خالد ابراهيم63993

402إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكركرار شاكر منعم383541

403إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصادق ضامد علي527077

404إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن احمد هاشم384552

405إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكراسعد عبدالحمزة مدلول395655

406إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي هادي عباس384749

407إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرجعفر محمد مجيد384115

408إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمرتضن احمد هاشم384556

409إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد ظافر حسن64133

410إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرايهاب فالح خضير64048

411إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزيد باسم حامد65171

412إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي صفاء محمود384548

413إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي عقيل جواد384586

ن حيدر كاظم384524 414إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

415إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد صباح حديد530596

ي64065 416إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد عبدالحمزة ناجر

417إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد رياض نوري383681

418إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامجد عبدالحمزة مدلول395628

419إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسجاد موحان خليف526956

420إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس عزيز عبس396187

ن عويد384686 421إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر حسير

422إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسجاد رزاق كريم395474

423إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصفاء كريم سعود64212

ي63990 424إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد شاكر ناجر

425إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفؤاد سعود حاجم396118

426إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلوان يعرب عبدالكاظم69467

427إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدهللا مهدي حمزة67039

428إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسجاد توفيق عبيس68759

429إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعمر يوسف حمزة394755

430إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعالء حمود داود69109

431إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصالح مهدي مجذاب67975

432إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد رحيم جبار62504

433إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمنتظر محمود عباس384752

434إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي عدي جاسم65025

435إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكروسام عبدعلي عبيد383707

436إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي محمد كاضم63650

437إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمرتضن كريم جاسم383685

438إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرطارق خالد مرزة69282

439إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي فاضل جواد396291

 علي حبيب384789
ن 440إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

441إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس حاتم نارص530573

442إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن محمد عطية530678

443إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكراثير عزيز جعيوة526964

444إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدهللا فائق عمران384010

445إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرضياء حمود داود69601

ن عبد397311 446إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزياد حسير

447إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي موحان حمزة67277

448إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر محمد كاظم384279

ن396197 449إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرغسان محمدسعيد حسير

450إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي فاضل خليف395648



451إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامير فاضل جواد397291

452إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد ناظم منذور239047

453إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزياد زامل شالل238544

ن حبيب383843 454إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرادريس حسير

455إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمرتحر عباس نايف526919

456إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدهللا داخل عبود526972

457إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد مالك صبيح417245

ن عمران عبيد63303 458إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

459إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد عالء خضير384318

460إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصالح مهدي صالح63897

 جواد علي66717
ن 461إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

ن395209 462إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسجاد فاضل ياسير

 عادل سامي383801
ن 463إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

464إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي سليم عبدالمحسن67004

ن383772 465إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد عيىس حسير

466إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس حبيب زعال384653

467إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد احمد شمران384333

468إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحمزة غازي عيدان384659

469إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن سليم عويد396466

ن384561 470إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد علي حسير

471إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن عبدالرحيم دوهان64059

472إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمرتضن حسن داود395975

473إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس صبحي حسن383996

474إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرخضن عالء خضير384575

475إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمنير صباح دحام67315

ن ثجيل منذور62650 476إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

477إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي ضياء خضير68414

478إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمجيد صالح جاسم66540

ن ذياب صكب64177 479إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

ن سالم عبيس396457 480إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسنير

481إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعمار رعد كرنوص394049

ن67296 482إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكركرار صبيح حسير

483إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكريونس نعمان وحيد69018

484إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن كريم عويد396296

485إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمروان محمد حمزة530717

486إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن خليف سوادي62780

ن حمزة65138 487إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد حسير

488إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكريوسف حميد هراط384502

489إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد قاسم عبيد65806

490إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي مهدي حديد396115

491إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس حيدر كاظم384173

492إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر نعمة سلمان69288

493إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن علي كريم384760

494إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد ابرز علي345978

ي384610 495إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرهشام علي ناجر

496إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرباقر عبيد غازي238667

497إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمخلد رضا عامر66365

498إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن عبيد مخلف384763

499إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن سماح خضير383649

 علي جواد530675
ن 500إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

501إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمسلم عقيل عطية396869

502إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسجاد هادي حميد67174



503إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد عبيد زبار64151

504إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكربالل صباح جاسم384001

505إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمنير فالح حسن238063

ن63574 506إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكراصيل صدام حسير

507إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرطارق عبدهللا طالب62419

508إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدهللا محمد عبدالحمزة66638

509إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن ثجيل منذور383758

ي527064
510إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكركرار حيدر عبدالغين

511إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمصطفن كريم جدوع62446

512إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي قاسم عبيد396316

513إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسعد محسن جواد383826

514إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي وليد مغير384770

515إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمقتدى ثامر عائد394742

ن65167  علي حسير
ن 516إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

517إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرجعفر محمود خليف383952

518إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي كاظم حمزة64263

519إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس سالم خفيف63142

520إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي حيدر حبيب396314

521إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد حميد كاظم64829

522إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمروان وهاب عبود395578

ن عمران داود384283 523إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

524إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكربالل فاضل كاظم384634

525إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي سامي طاهر383709

526إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمرتضن ثامر عائد395179

527إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمرتضن ثائر حمزة394866

528إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكريعقوب ثامر عبدالكاظم383552

529إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي جمال عبدالكاظم393946

530إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحمزة صالح كامل239061

531إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن ماجد حسن64015

532إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمؤمل باسم رحيم66926

533إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمعد داود كريم65302

534إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدالعزيز خليل كريم238068

535إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامير كريم رجة64083

536إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس عبدالحسن علي238999

537إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصادق عبدهللا طالب383593

538إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامير كريم حمزة396372

539إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن علي سلمان63188

ن ابراهيم68978 540إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحمزة حسير

541إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد صالح هادي383407

542إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكركرار احمد حامد394445

543إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد عيىس عمران383818

544إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحامد مهدي حميد64819

ن عالء خضير384230 545إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسنير

546إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكركاظم حسان عبد69521

547إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد خالد محمد526935

548إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي خلفة زيدان530629

ن65876 ن عالوي حسير 549إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

550إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمهند عباس عبيد396956

551إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرقاسم اكرم سلومي62288

552إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد قاسم اسماعيل63598

553إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمرتضن كريم مرداس65657

ن383928 554إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد وليد حسير



ي383661 555إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكريارس رائد صير

556إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكريارس حايف حميد384601

غام فاضل مرزوك527054 557إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكررصن

ن384822 558إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي قيض عبدالحسير

559إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدهللا محيسن حمزة65054

ن حميد كاظم383785 560إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمدحسير

ن384567 ن سالم حسير 561إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

562إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكركرار فليح فرحان396848

ن رعد محمود384775 563إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

ن سالم حمزة384329 564إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

565إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسام حامد عبدالحمزة396081

566إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد علي شالل66800

567إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحمزة كريم مخيف396048

568إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكربالل فاضل عبيد66603

ن عدنان فاضل396441 569إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

570إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرذوالفقار احمد جبار63321

571إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرقاسم سالم علي384539

572إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامير سالم عبدزيد384819

573إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمنتظر عيىس كاظم63679

574إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامير جريان معارز396993

575إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرايهاب رحيم حطحوط63475

ن عباس علوان68806 576إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

577إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعقيل قاسم عبدالحمزة396501

578إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد رعد هاشم63185

579إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمثين باسل جاسم396117

580إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرذوالفقار عامر فيصل238986

581إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي مزهر سعود383597

ن مجيد شعيب61697 582إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسنير

583إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمنتظر سعد هاشم63943

584إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن بشير مجيد63010

585إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس رائد حسن67935

586إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن علي مهدي65382

587إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعالء عبدعلي مزعل66488

588إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد احمد مراد63337

589إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد علي دايخ383572

590إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمرتضن جاسم محمد238947

591إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد عبدالرحيم ساجت65338

592إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي االكير احمد عبدالحسن384234

593إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرجعفر صادق خليف61441

594إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعالء رياض عبدالكريم396590

595إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدالمهيمن موس طالب63740

596إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي قحطان عدنان384616

597إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسيف علي شالل61963

ن كورس530664 598إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس حسير

599إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد هيثم سعدون238558

ن قحطان عدنان384605 600إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسنير

601إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمثين حسن منهل516497

602إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد اركان كاظم397271

603إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي جواد عبدالكاظم527059

604إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمسلم حمزة شبيب64027

605إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكريوسف كريم جميل63757

606إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمنتظر عايد حمزة383735



607إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد نجيب محمد396982

608إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسجاد حازم محمد384741

609إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكروسام غانم ابراهيم64044

ن ثائر رزاق384533 610إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكربنير

611إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد عبدالرحمن عبيد383434

612إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر طالب عبيس530601

613إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي ميثم سعدون63460

614إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد حيدر سلمان64888

615إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي حيدر مطيع530611

ة صكب384670 ن 616إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزياد حمير

617إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعمران حسن خادم65715

618إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمرتضن هادي علوان62944

ن موس عبدالحمزة396923 619إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

620إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعبدهللا عبدعون رجة67221

621إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرزيد صبحي مغيض396428

622إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس جواد علي66786

623إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعباس حامد عباس63587

624بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمؤيد عباس مخيف396184

625بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكربشير احمد عطية239297

626بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرلؤي حبيب عمران62159

627بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعدي حاتم جواد383903

628بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرجواد علي عبيد384112

629بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر جوير عبود383939

630بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفائز وحيد حامد64639

631بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحيدر عبدالكاظم هويدي67994

632بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكراحمد حمزة سكران61366

633بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمحمد حمزة سكران526962

634بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلذكرسمير نجم محيسن394421

635دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرجليل هاشم حمود62202

636دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرنبيل اسماعيل هاشم64496

637دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن عبدهللا عاكول396087

638دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرمهند عبدالكاظم علوان383760

639دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكررحمن عمران كطيف63634

640دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرعلي كاظم جاسم62675

641دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرفاضل حميد نايف63120

642دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصالح نعمة مظلوم64718

ن علوان شنان64463 643إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسير

644إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرحسن عبد عليوي64606

645إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرباسم كامل محمد395987

646إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرطالل كامل رشيد396100

647إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكريونس كاظم علكم239488

648إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرامجد حمزة غلفص527040

ن مظلوم394916 649إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكركريم محسير

650إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلذكرصالح فيصل بعير395582

1ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنور محسن جواد383822

عذراء علي عبود395363
2بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

3بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىعذراء عبدالكاظم كريم61455

4بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىايمان حسن علوان530739

ة عطيل مايح65116 5بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىامير

6بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهيام محمد بستان238054

7بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىستلهب عبيد محمد62139

اسماء سامي مظلوم396232
8بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى



9بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىيرسى عبدعلي محمد383892

10بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىارساء صالح احمد497869

ة عطيل مايح383790 11بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسمير

12بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىصبا صباح حمود62383

13بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىدنيا ستار غازي64061

14بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنورا صباح ظاهر63391

15بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىغصون محمود عبيس383842

16بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىاشواق سلمان محمد383798

17بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىانغام مهدي رسهيد62728

18بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهناء مكطوف مهدي62707

19بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينب خضير عبيس383558

20بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىشيماء عمار صيهود383738

21بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىارساء سامي مظلوم66935

22بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنور حامد مجيد396054

23بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنجالء ابراهيم نارص527032

 رعد عبداالمير64248
24بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرنن

25بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىميساء مزهر كاظم526965

26بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرسور مزهر كاظم65102

27بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهيام يونس كريم238449

28بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىايات كاظم مري    ح62020

رواء علي جواد66726
29بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

30بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسهير كفاح خضير61788

شفق اكرم سلومي384651
31بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

32بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىضياء رضا كاظم239497

ن394179 33بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهند وليد حسير

34بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرضاء فالح عبيد238030

ن394472 35بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرسل عامر حسير

36دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسوسن حسن فليح383668

37دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىفردوس محمد حمزة397262

38دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسالمة ستار عداي62702

39دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنغم عبدالكريم شعيب384240

40دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىساجده ابراهيم جاسم396484

تغريد سامي مظلوم537159
41دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

42دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىختام محسن جليل396216

فائزة محمدعلي جاسم383402
43دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

44دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىفاتن محمد عبود383398

ن عبد62104 45دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىعقيلة حسير

46دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسندس حميد عمران63178

47دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىختام ستار عداي64384

48دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرفاه فالح حسن62982

ن كاظم64476 49دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء حسير

50دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرسى رضوان جعفر62663

ن عبدالزهرة383418 51دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرواء عبدالحسير

52دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنورالهدى قاسم محمد64924

53دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهدى رضا محمد397042

54دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهديل صبار عمران68053

ساجدة محمدعلي جاسم383474
55دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

56دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء قاسم محمد384716

57دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىاية رزاق عبيد530745

58دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىلقاء ساهي عبيس396154

59إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنوال حسن دحام69425

60إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىاسماء طه جاسم396018



ن383828 61إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىجنان طالب حسير

62إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىشيماء عواد منصور62872

منار علي جواد64951
1ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

2ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىاية فاهم ريس395639

وجدان احمد علي64767
3ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

ن66790 4ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىدعاء احمد ياسير

5ماجستيراالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء عالء خضير65028

 علي395619
ن ن عبدالحسير 6بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىحنير

7بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىايات محمد مجيد384248

8بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء خليل هيكل384641

9بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرسل عبيد هاشم67569

10بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنور سعد عبيس66562

ن ابراهيم239201 11بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىعذراء حسير

12بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىحوراء حمزة عبيس62775

13بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرسل احمد كامل62922

14بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىوسام كاظم جميل63501

ق سعود عبيد62763 15بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىاستير

16بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىغفران عقيل طالب69380

17بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرفل رحيم نض62747

ي حمد530748 18بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهدى خير

19بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء رزاق عبيد396033

20بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسلوى محمد قدوري247674

21بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىميس احمد جبار61299

ي384527 22بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهاجر سعد صير

23بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىايمان حامد صادق238568

24بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىدعاء طالب حمادي65314

25بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىبثينة منصور بدة61845

26بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينة كريم كاظم383754

تبارك علي مظهر397341
27بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

28بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهديل مهدي حميد66960

29بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنجالء عباس علي64790

منال مراد علي69760
30بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

31بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىضح عبدعلي مرزة67191

32بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىصفاء رعد عبداالمير239406

ن62900 33بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىندى محمد حسير

34بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينب رائد حسن68020

35بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىجنان هادي حمادي62873

36بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىمريم فاضل خليف395654

37بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىعفاف عبد دحام65677

رندة علي جواد394140
38بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

ابتهال علي مطر63429
39بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

ن مهدي62738 40بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرندة حسير

41بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنور حسن دحام396557

ن395252 ن عباس حسير 42بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىبنير

43بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء مهدي خضير394576

44بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىمسار سعيد حامد384079

45بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىشهد ثائر رزاق383742

فرح تركي جاسم61601
46بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

اق ماجد كاظم384246 47بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىارسر

48بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىامنة حسن غازي64575

ن67318 49بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهديل وليد حسير

50بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينب عامر مظلوم65043



51بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىحنان عبدهللا عبيس64681

52بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء عواد كاظم384054

هديل سعد غالي545858
53بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

54بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينب صباح دايخ383721

ن رعد هاشم63203 55بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىبنير

56بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء عدنان برزان526953

57بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينة حيدر حامد63104

ن66965 58بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينة هادي حسير

 علي برزان65606
ن 59بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىحنير

60بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىورود عيىس عمران64281

61بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىاديان ناهض عبيد395092

62بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىموج كاظم مري    ح64112

زهراء حامد علي64042
63بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

64بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنور فاضل خليف395629

65بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنور عقيل جواد384583

66بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىشهد موحان حمزة65339

67بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنوال كاظم حمود383565

68بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىدعاء ثائر رزاق384178

رانيا زيدان عبدعلي62683
69بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

 علي حرفش395466
70بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىمين

71بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىبان كاظم مري    ح69139

72بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنور فاهم ريس395672

73بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىابتهال احمد حسن396890

74بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىميسم حسن راشد530638

براء عادل غالي67383
75بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

ن394068 76بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء عليوي حسير

ن66894 77بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء عذاب حسير

78بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسحر سالم كاظم61231

79بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىاسماء مكطوف شالل64903

 علي383979
ن 80بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىمروة حسير

81بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىجنان سلمان حمزة383521

82بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنور عادل حميد383427

ن حمزة64735 83بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىاصالة حسير

رسى علي حرفش395052
84بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

85بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرسل فاضل مطلك64345

اس كريم كاظم238075 86بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنير

87بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىشفاء عبيد هاشم66621

88بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنمارق حبيب سليم67599

89بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسحر عباس هميم64673

90بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىمنار عبدالرحمن حسن394498

91بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء احمد جواد383809

92بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهدير حازم كعيب394937

مسار علي جواد383730
93بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

94بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرند سعد عبيس65271

95بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىوفاء عطيل مايح64554

96بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىتبارك محسن هادي395448

زهراء علي مهدي62823
97بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

ري  هام علي معيوف395153
98بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

99بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرواء محسن عبيس63810

غفران عائد غالي64269
100بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

101بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىفاطمة سالم جواد394444

102بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىاية ناطق ايرس66064



103بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرقية محسن هادي383487

104بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىقمر سعيد كاظم527047

105بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسجا عبيد تايه384268

106بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىاالء عبدهللا جلوب396348

107بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسناء عباس حميد394483

108بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهيا حميد هراط384149

ايات علي مطر63444
109بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

110بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىحنان محمد عبيد64676

111بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىاوات ثامر وحيد63511

ن67539 112بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىتغريد احمد ياسير

113بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرسل حمزة سلمان61825

114بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىريم حامد عباس395663

115بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىانشاد طالب عبيس66854

116بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء ثائر رزاق384183

117بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىمالذ حمزة شبيب66217

118بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىشيماء ثامر بديب264774

119بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىاسماء محمد سعود67389

ن66829 ن قدوري حسير 120بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىحنير

121بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىغفران شامل سلمان64314

122بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينب تكليف بديوي62486

123بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىامنة باسل جاسم393989

124بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىغفران عباس حمزة384162

125بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىيرس سعد عبيس65377

126بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهديل عباس علي62228

127بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرسى فاضل حمزة395865

128بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء سعود عبيد63718

129بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرفد سعد عبيس65298

130بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىعذراء حامد عباس383933

131بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينة عبدهللا سعيد63603

سارة كريم علي67500
132بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

133بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء عامر مظلوم65228

134بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء صباح دايخ383719

135بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىفرح فاضل هاشم67706

136بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىوسن هادي شبل530750

137بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىوفاء حازم ريس61718

138بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىانس عبدالكريم حامد62793

139بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىصدى رعد عبداالمير67206

140بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنبا سعد كاظم63935

141بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىفاطمة ضياء خضير62327

142بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىوالء طالب حمادي65337

143بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىدنيا حكيم كاظم61531

144بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىريام صباح دايخ383722

 علي384120
ن 145بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينب عبدالحسير

146بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىابرار اياد حسن61804

147بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرسى كريم فليح62672

148بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء رزاق كريم61674

ن عودة دهالوي68123 149بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىحنير

150بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىايات حيدر حسن63985

151بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسوالف احمد جبار69472

152بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسارة ثامر شبل239249

153بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىحوراء سعيد عبود62536

154بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينب رحيم مرزة62803



155بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرنا عباس حرامي395202

156بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينب سعيد مشاري62691

157دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء مسلم مظلوم62853

158دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهديل محمد عبيد384062

159دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىتبارك صالح ساجت527073

 علي384577
ن 160دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنور حسير

161دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىريام عيىس عمران69821

162دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرغد ستار مري    ح64876

ريام عائد غالي64233
163دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

هيا اكرم سلومي62806
164دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

165دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىميس عائد غالي63588

166دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىوالء عبيس وناس64372

167دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسجا صباح هادي384722

168دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسنار حميد هراط384134

169دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهدى وسام حمد384264

170دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرجاء عبيس وناس64382

171دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنورهان عبداالمير عمران396249

172دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنور عودة دهالوي67901

ن63300 173دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىعفاف عامر حسير

174دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء ابوذر عبيد394484

175دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىوسن اسماعيل هاشم239480

176دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهدى خطاب حمد396720

177دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسارة فارس رشيد383470

ن جبار526974 178دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىغفران حسير

179دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىحوراء حمزة حميد384531

ن سعود239417 ق حسير 180دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىاستير

فرح حامد علي65003
181دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

182دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىدعاء عباس حميد394509

ن383724 183دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرسل حسن حنير

184دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرسى عبيد غازي69016

185دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسلسبيل احمد كامل345965

دنيا تركي عباس384243
186دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

187دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىريا محسن هادي384792

ن حمزة62307 188دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنور امير

189دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرسل احمد جبار61358

190دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسحر احمد مطيع239280

191دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء سالم عبدزيد383386

زهراء عبدعلي عبود64258
192دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

193دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنور حسن خادم65785

194دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسهر باسل جاسم396121

195دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىغصون حسن سعود63486

196دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىتبارك هادي عبدالحسن67054

197دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهدى احمد مشاري67196

ن عاضي347052 198دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىختام شنير

199دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنورة حبيب عبيد65307

200دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنور كاظم كريم69206

ن69746 201دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىبيداء محمد حسير

202دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىحنان كاظم علوان62991

اس عبدالحسن نجم530671 203دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنير

انفال علي غالي383777
204دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

205دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنورس كريم كاظم66979

206دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىغفران خضير عباس65057



207دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينب ناجح كاظم63070

208دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىريام حبيب عبيد66765

209إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىميس رائد حسن61597

210إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرساء حيدر صاحب383467

211إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىعال كاظم حمزة62636

212إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرسل محمد هادي64902

ن سمير غازي62888 213إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىبنير

ن كاظم384710 214إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهالة حسير

215إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء صالح جواد396659

ي530712
216إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىداليا نعمان غين

ن383759 217إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسارة مالك حسير

218إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىطيبة محمد جاسم238022

219إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىود فاضل غازي67624

ي ستار جابر530733
220إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىامانن

221إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىتبارك حايف حميد67249

222إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء عبدالحمزة كاظم64636

223إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهدى احمد حامد61437

224إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىفاطمة قاسم كامل384510

ن384335 225إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىفاطمة عليوي حسير

226إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىايات جواد عبدالكاظم62306

227إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىايات سلمان دوي69124

ي396608
ن
228إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىجنات اياد صاق

229إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء ادريس مبارك383491

230إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسحر فوزي طعمة526931

ن خليف238849 231إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىامنة حسير

 علي69354
ن 232إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىتبارك حسير

ن395031 233إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينب عامر حسير

هاجر علي حمد383833
234إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

235إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىشهد حسن جبار395264

236إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهديل احمد لفته238530

237إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهند جودة عبدالكاظم66958

238إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسكينة ضياء خضير65998

239إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء كريم كركز64407

240إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينة حيدر كاظم384631

241إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىفاطمة هارون كريم61563

242إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنور خالد محمد395805

ي530714
243إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينب نعمان غين

244إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىمروة عيىس عمران65489

245إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسارة عباس نارص64357

246إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء عباس هادي384647

247إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىعذراء سعد كاظم62557

ن384828 248إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىتبارك قيض عبدالحسير

ن محمد بستان63871 249إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىبنير

250إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء خلف شناوة383734

251إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهديل غانم هالل384049

ن مراد63778 252إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىدالل عبدالحسير

253إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىفاطمة فوزي طعمة530725

ن حمزة67399 254إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىطيبة حسير

255إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىعلياء مهدي حديد396090

ي67453
256إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرسل عبيد راضن

257إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء ميثم سعدون67442

زهرة عبدعلي محمد384737
258إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى



فاطمة زكي نارص394411
259إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

فاطمة علي برزان64764
260إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

261إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهديل رزق محمد526970

262إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىانوار عبيد محمد61643

ي396173
ن
263إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىايات اياد صاق

ن63712 264إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىتمارة اسعد حسير

265إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرانية سليم عبيد238970

266إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينب عائد غالي67926

ن394991 267إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىمينا عامر حسير

268إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىمنار كفاح خضير64867

269إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسارة محمد جاسم383602

270إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء ثائر حمزة394853

271إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىعال قاسم عبيد63056

272إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىفاطمة جعفر مظلوم62863

273إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسارة سعدون مزعل61515

274إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىتبارك محمد جابر530735

275إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرفل قاسم حبيب530598

276إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء عباس مطلك238578

277إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىميساء ضياء سعود238462

278إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسحر فالح احمد63053

279إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينب محمود راشد496359

ن كريم384518 280إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنبا حسير

281إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنورالهدى فاضل عبيس384677

282إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهدى رزق محمد526967

283إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىايات مراح محمد396207

284إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىفاطمة صباح حمزة383862

285إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىفاطمة محمد كاظم63544

ن384607 286إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىكفاء عليوي حسير

287إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىمها حاكم جساب530563

288إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىاالء خطاب حمد397211

289إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىايات رعد عبيس69360

290إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينب علي خضير384755

291إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزهراء احمد شهيد69241

292إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىفاطمة رائد حسن238491

293إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىزينب عودة دهالوي67852

294إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىلبنان ثامر عبدهللا239453

ن62566 295إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنور صباح حسير

ن63218 296إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىصفا مشتاق حسير

297إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىفاطمة ناهض خضير69777

298إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسحر وليد مغير396417

299إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىشهالء مهدي حديد396134

300إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنور صباح هاشم395923

301إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرفاة زيدان خليف384059

ن396572 302إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىاالء عامر حسير

303بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىبسعاد هاشم عبيس383807

304بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىنداء جير عبيس65196

ن هاشم383657 305بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىلقاء حسير

306بكالوريوساالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهدى نعمة كيطان65538

307دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسعدية محمود عبيس383778

308دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىافراح عبدهللا غلعص64265

ن61378 309دبلوماالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسماح احمد حسير

310إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىامينة حاتم غلفص384139



311إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىفاطمة خضير عبيس396414

زمن كاظم مكي383960
312إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيى

313إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىازهار عبيد عبيس66579

314إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىرابحة هادي رسهيد396374

315إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسناء مجيد كريم530616

316إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىسلوى نايف حميد65596

317إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىايمان طلب عبيد383989

318إعداديةاالمام/ ألنيل 21623بابلأنيىهاجر رزق محمد526971

1دكتوراهمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراوراس عبدالزهرة حمزة347212

2دكتوراهمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرانمار غافل صيهود347147

3ماجستيرمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرخالد وليد خضير413593

4ماجستيرمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكروليد خضير شاهر544690

ن544962 5ماجستيرمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرجمال غازي حسير

6ماجستيرمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرصدام فخري برتو346881

7ماجستيرمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعادل مجيد كسار556662

8ماجستيرمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرشهاب احمد عبدالرضا346780

9ماجستيرمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسن حميد جاسم357587

10ماجستيرمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمهند محمد عبيد146525

11ماجستيرمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررشاد عباس فاضل421834

12ماجستيرمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررسمد عماد محمد544082

13بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعباس زعيل عمران144789

14بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعامر عبدالحمزة محمد422666

15بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعامر عبدالواحد كاظم423089

16بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعمران فهد جير347007

17بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرابراهيم عبدالرسول طراد147868

18بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرتوفيق محمد مهدي346232

19بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدالهادي حمزة فليح346750

20بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراياد احمد علي421887

21بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي حمزة عالوي413547

ن عبداالله نايف421656 22بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

23بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرخضير عباس خليف346861

24بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر عبدالكاظم كربول147095

25بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسعد عبيد علوان144837

ن محمد خضير421801 26بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدالحسير

27بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرفاضل عبيس هجول544022

28بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعماد علي عمارة347243

29بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرفليح مهدي عواد346460

30بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرفخري هادي سلمان544062

31بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد سامي عبيد346832

32بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمقداد خليل حنتوش346885

33بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعدنان جواد كاظم320226

34بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكروليد مظلوم حمد92002

35بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي هادي سلمان544074

36بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد هادي كاظم544031

37بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراوس علي مهدي148199

38بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررسمد علي برتو148026

39بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسمير عباس كاظم346936

40بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرخالد عيىس حمزة346150

41بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي عواد عبيد346757

42بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرزياد شهاب حمد544716

43بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرهشام عبدالكاظم جواد147765

44بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرقحطان خضير محمد91859



45بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسميع عبيد عمران346980

46بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد فاضل محمود544070

ي شعيب عبدهللا92094 47بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرناجر

 علوان تركي557132
ن 48بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

49بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررائد حمير ابراهيم422986

50بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرميرس حسن خضير346798

51بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد عهد محمد147148

52بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرفالح هادي سلمان413584

53بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكروليد عبدالخضن جميل147846

54بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكركاظم محمد نور544698

55بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكركمال مهدي وناس422730

56بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرضياء مهدي كاظم91887

57بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعدنان محمد حسن148733

58بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسعد محمد سلمان421840

59بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعقيل جعفر عالوي346398

60بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسلمان جسام سلمان144942

61بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحمزة سعدون سلمان544021

62بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرضياء رزاق عباس346944

ي91497
63بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرجاسم سالم شيي 

64بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمازن فرمان علي346997

65بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرارشد عبدالحسن جواد557211

66بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي نارص نايل146657

67بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمهند شاكر جير422479

68بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد محسن عبدهللا147524

69بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد حميد جاسم544072

70بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعباس جالل شاكر145760

71بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد كاظم رسهيد423308

72بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعادل عباس كاظم421619

ن حميد421972 73بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعالء حسير

ن422554 74بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسيف علي حسير

وت صاحب91723 75بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراسعد كير

76بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر عباس عبيد528012

77بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي عبدهللا جواد91674

78بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسعدون عبيد جاسم148325

79بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد نعمة نصار147551

ي ابراهيم347201 80بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعدي عبدالنير

81بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعمار فاضل مول91421

82بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررسمد عدنان عليوي144632

83بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراسامة محسن عبدهللا147412

84بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعدنان فخري برتو346839

85بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرثامر كاظم رسهيد92031

ي346872  عيال كرجر
ن 86بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

87بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرجالل دوهان جواد346979

88بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرربيع محمد جاسم91602

89بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسلوان مهدي وناس91387

غام توفيق كريم347024 90بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررصن

91بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحمزة جساب رساك423150

92بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد عبدعون طعمة148910

93بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي محمدعلي ابراهيم263942

94بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرشاكر عبدالكريم عبدالخضن413618

95بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرزين العابدين محمد حميد147195

96بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكركريم مرداس خضير422535



97بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحسان علي صالح346863

ن رحمن شاكر146516 98بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

99بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررياض احمد رجب320142

100بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي عبداالمير عبيد91946

ن145033 101بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكروالء مكي اسي 

102بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد عبدالهادي حمزة320688

103بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرفالح حسن حمزة544083

ن عبدالرضا92018 104بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر حسير

ن423437 105بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرقاسم رضا حسير

106بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراسامة احمد علي421862

107بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررعد محمد حمزة147789

108بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررسمد قاسم عبدالكاظم421602

109بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراكرم محمد جواد422726

ن321842 110بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرامير حسن حسير

111بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدالسالم قاسم محمد149222

112بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدالقدوس جاسم محمد422613

113بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمناضل حسن جواد544056

ن423096 114بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدهللا ماجد حسير

115بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحمزه هادي ابراهيم422408

116بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي محمد كاظم544871

117بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن احمد عبدالرضا321119

118بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكربهاء علي عبيد283138

ن كامل كريم544844 119بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

120بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكركريم قاسم عبود421729

121بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي خالد صالح346699

122بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراسامة عبد حسن544046

 علي422830
ن 123بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي حسير

124بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد عدنان ابراهيم346790

125بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرماجد منغر علي92263

126بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي مهند عبد هللا91821

127بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكركرار محمد سعيد346703

128بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد مهدي هاشم144803

129بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي عبدعلي حمزة413529

130بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد طراد عمران321954

131بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي عبدالزهرة حمزة413526

132بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرقيس محمد مظلوم544075

133بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي سالم شذر346726

134بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسعد محمد حمزة145538

ن قاسم عناد421597 135بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

136بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررسحان ظاهر عبد421583

137دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمهند غانم عبدهللا422692

138دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعباس شنيور هندي422869

139دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعالء سلمان عبيد146051

140دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكروسام فرمان علي557202

141دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمؤيد نزار كزار147784

142دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعصام عبيد حسون422430

143دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسعد حسن صباح91658

144دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعباس طالل مزهر91903

145دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرزيد عودة عبيد346961

146دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسن عبدزيد علوان92043

147دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمؤيد عبيد كريم413542

148دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعزيز بوهة جودة421718



ن490889 149دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعمار عبيد حسير

ن147769 150دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرثامر حسن عبدالحسير

151دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرداود سالم عبيد422000

152دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعدنان خضير محمد413538

153دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرايهاب قاسم محمد148989

 محمدعلي عبدالهادي144815
154دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن

155دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد عبدالرضا امانة422448

156دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرامجد ساجت منشد423760

157دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمثين غانم عبدهللا346134

158دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد رائد عبداالمير91529

159دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسيف سعد عبدالحمزة321901

160دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد حامد جميل145045

161إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرياس خضير عبيس422828

162إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد كريم عبد147469

163إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمثين خلف جاسم145910

164إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي حمزة عبدعون320810

165إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكربشير ابراهيم حنتوش423052

166إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعامر منعيى رحمن146956

167إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد نزار كزار147894

168إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرغالب هادي زغير92308

169إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعدنان عبيد حمزة321076

170إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسعد خدام ابراهيم544080

171إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعماد عبيد بليبل345982

172إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرهشام خضير محمد147880

173إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرقاسم عبود زويد422742

174إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرضياء كاظم حمزة144870

175إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر عباس نارص148565

176إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكركاظم عبد عبيس422182

177إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدهللا فاضل مرموص92150

178إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي عبدزيد راهي422806

179إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرثائر هادي عبدالحمزة147044

180إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعمار خالد عبيد346963

1ماجستيرمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسالم عبدعمران خلباص145750

2ماجستيرمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرصفاء محمد عبادة145038

3ماجستيرمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرقيض حمزة عبدايوب544972

ن عبيد دخيل422677 4ماجستيرمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسنير

5ماجستيرمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررياض جواد عالوي320534

6بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعالء عبدالكاظم حمزة148078

ي شعيب421824 7بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرنهاد ناجر

8بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد عبدالسجاد عبدهللا544925

9بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسجاد فاهم سامي544040

10بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد جاسم محمد346842

11بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكربهاء كاظم بادي145188

12بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي ضايع عطية346170

13بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرانمار جواد كاظم544071

14بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر كريم مهدي91999

15بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرساهي عبدالرضا امانة544026

16بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي ماجد علوان421853

17بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرفؤاد ستار ابراهيم346968

18بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرفريد فاضل عباس346851

19بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحمزة كريم عليوي146893

20بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرفاضل عباس كاظم144951



21بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد عبدالكريم علوان346353

22بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد حمزة عبدالواحد413536

23بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد جاسم عبدهللا144920

24بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسن عبدالكريم عباس346969

ن عبيد92372 25بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي حسير

 علي147184
ن 26بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعالء حسير

27بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرخضن عبدالحسن جواد423857

28بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكريعقوب يوسف حامد92070

29بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسجاد محمد عبيد92022

30بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسجاد حسن محمد544903

 علي413532
ن 31بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرماهر حسير

32بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي خضير علي147304

33بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمرتضن كاظم فليفل91832

ن جبار عبدهللا346528 34بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

35بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن اياد كاظم92340

36بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد ساهم سالم92251

ن421626 37بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسن حمزة حسير

38بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر ستار ابراهيم346975

ن544706 39بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد حمزة حسير

40بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراياد عبدالوهاب حمود346910

41بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي عبدهللا امانة92057

42بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد عباس علي544061

43بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسمير راهي دايخ423355

44بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسن علي حمود92255

45بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد فارس خضير413591

46بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرضياء علي هادي145218

47بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن طارق فخري423684

ن عامر سعدون544029 48بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

49بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرابراهيم صالح عبدالكاظم148262

50بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي حسن موس91647

51بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر موس خضير146438

52بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكركرار باسم محمد347084

ي423894
53بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحاتم كريم هانن

54بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدهللا محمد عناد92049

55بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسيف فاضل علي346922

56بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي عدي حميد147293

57بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرفرقد نزار حميد357628

58بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرنورالدين جاسم علي347074

ي147152
59بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكركرار وليد غين

60بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسعيد محمد جميل544995

61بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرايهاب عباس فليفل147776

62بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسلمان منعم علوان346830

ي عبدالهادي346941
63بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد راضن

64بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد اركان مخيف346954

65بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرامير عباس كاظم145141

66بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن حيدر عبيد320403

67بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي محمد عبدعلي147278

68بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرذوالفقار فضالهلل هاشم147652

69بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد بدري جمل421901

70بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي الهادي سلمان محمد146673

71بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد اسماعيل ابراهيم144876

72بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسامر محمد حنتوش147913



ي سالم داود91972
73بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرهانن

74بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراكرم توفيق كريم556515

 علي148605
ن 75بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعمران حسير

76بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي اياد طارق421725

77بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد عبدالرحمن ذيبان144783

ن محمد عطاهللا347183 78بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

79بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرجعفر عباس سالم92282

80بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمالك حامد خضير544064

81بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدهللا منعم علوان346809

82بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدالقادر عالوي عمران147774

83بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسالم جبار ذيبان145283

ي عبيد147735
84بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد هانن

85بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد كمال عبدالكريم422842

86بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكركرار احمد مرزة170197

ي ساجت148121
87بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي راضن

88بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرامير عبدالزهرة جاسم421736

ن عبدزيد544073 89بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكركرار حسير

90بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرازهر علي مبدر544859

ن عبدزيد544059 91بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي حسير

92بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد عزيز هاشم422747

ن148671 93بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد عبد حسير

94بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسامر علي برتو346999

95بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن غافل صيهود147389

96بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسام عبدالهادي محسن544028

97بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرزيدون عماد محمد413576

98بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرقضي هشام خضير147879

99بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعقيل مسلم حمزة92039

100بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعيىس حامد جير91527

101بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد اياد سلمان346612

102بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرارشد عبدالحمزة كاظم544025

يف عبيد91587 103بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرليث رسر

ن نعمة91662 104بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسيف حسير

105بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمنتظر حسن علي421651

106بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد سلطان طالع147329

107بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدالحمزة منعم علوان346820

108بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمرتضن محمد عبدالرضا147033

109بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد محمد كريم321925

110بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد حميد كاظم91875

111بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر داود خفيف144821

ي عبيد422935 112بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد راجر

ن هادي92040 113بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد عبدالحسير

114بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراثير محمد عبادة147686

115بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي هادي نارص145793

ن حمزة زيدان145004 116بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرياسير

117بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسام عدنان خلف145208

118بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن يونس عبيد321149

119بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرزين العابدين احمد نزار148091

120بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسام حسن علي92059

ن91907 121بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراركان عباس حسير

122بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكركرار مهدي عبد146596

123بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرخميس حسن جاسم321368

124بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرردام سليم محسن544034



ن146732 125بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرازهر عدنان حسير

126بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد عباس سالم346930

غام موس خضير147362 127بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررصن

128بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد سلمان كاظم320343

129بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعباس محمد برع544866

130بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد ناظم احمد148221

131بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي غافل خضير147101

ن جير346803 132بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي عبدالحسير

133بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمرتضن سلمان كاظم147260

134بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد هاشم صيهود544067

135بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمشعل رحيل نجيب147717

 حيدر عبدعلي91848
ن 136بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

137بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي مكطوف محمد422004

138بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرزيد علي عبيد148444

139بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر حميد شنان145005

140بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرفراس عبدالكاظم كربول146615

141بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر محمد بنيام144576

142بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي ساجت جاسم346799

143بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرصفاء كاظم محمد346892

144بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرانمار كريم عجم544076

145بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد محمد جواد147083

146بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرزكريا وهاب عيال544052

 حسن علي91561
ن 147بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرالحسير

148بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي احمد مرزة170207

ي346956
149بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد عبدالكريم غين

150بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرايمن خضير علي422919

ن147124 151بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسيف علي حسير

152بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد كريم عبادة149046

ن544033 153بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدالستار كاظم حسير

154بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد ابراهيم عبدالرسول147550

155بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعباس كاظم حميد92341

156بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمجتير مقدام صادق145443

157بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرساري جبار ذيبان145222

ي غافل خضير147578
158بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرهانن

ي92366 159بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررافت واثق ناجر

160بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمهند وليد خضير413655

161بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد حيدر طالع91301

162بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر عباس علوان346770

163بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد خليل حمود346500

164بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي هادي جهادي423102

165بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر علي داود148380

166بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمهيمن حيدر عبيد320268

167بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرهشام سالم داود91958

168بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرامجد عباس خضير557519

 علي144938
ن 169بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي حسير

170بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمنير شهيد عباس145102

171بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكروليد عيىس حمزة91851

172بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي كاظم فليفل147692

173بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرخالد عبد عمران321012

174بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد جاسب مزهر413614

175بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي مهدي صالح147958

176بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي عبدالهادي جواد92209



ن حمزة148300 177بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي حسير

178بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر عدنان عبادي413624

179بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرامير عبيد دخيل144899

180بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمعمر نسيم عبدهللا544644

181بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعمر كريم عبيد321005

ن علوان544065 182بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعمار حسير

183بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكربهاء عناد عمران91721

184بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررساج منير محمد147800

185بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرناظم حمزه عبيس91807

186بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكروسام سليم جسام145453

187بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد جليل حميدي544852

188بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي جواد خلف413587

189بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعباس عبدالوهاب كاظم147127

190بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسام عبدهللا عبد147240

191بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر غازي حمزة347036

192بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرجاسم محمد حبيب422720

193بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي عبيد جياد347094

194بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرانس محمد حمزة148840

195بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي رحمن شاكر144926

196بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر كريم عبدالرضا145738

197بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرقاسم مهدي نارص147605

198بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي كريم مهدي91844

199بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرهادي رحيم علي413533

200بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد علي هالل92319

201بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن رسول عبدالحمزة556501

ن شعالن عبدالخضن346785 202بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

203بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرفائز عبيس كاظم422653

ن فليفل91607 204بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي حسير

205بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد جالل شاكر422874

 علي حمود144933
ن 206بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

207بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمنتظر محمد حبيب422659

208بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر محمد نارص91293

209بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن سلمان عبيد544874

210بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكربهاء عبدالحمزة عبد413544

211بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمنير نعيم ابراهيم92134

212بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن فوزي طالب422897

213بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعباس غازي حمزة346136

214بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكربكر باسم فرمان148774

215بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمهند سعد شاكر148349

216بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد عبد جير146332

217بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد عبدالعزيز جواد144762

ي145248 ي ناجر 218بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرخطاب راجر

219بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرذوالفقار عالء نزار145010

220بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد عناد عمران92294

ن144671 221بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعالء عمران عبدالحسير

222بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكركريم خليل حمود147930

223بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي جاسم محمد321134

224بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد سالم خلف144971

225بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر عبادي محمد145146

226بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمرتضن خليل عبيد148493

227بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد عباس خليف92237

228بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد حمزة كاظم147519



229بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد كريم طعمة91494

230بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد عبيد جياد421672

231بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرلم ستار عبدعلي147775

232بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمنير محمد مهدي421776

233بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررائد جير حمزة413525

234بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرميثم هادي ابراهيم421926

235بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدهللا حمزة موس346927

236بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراسماعيل ابراهيم اسماعيل422589

237بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي حمد عجم91943

ي422372 238بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسن فايق صلير

239بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد احمد محمد421882

240بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي يونس نارص147170

241بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد خضير علي147492

ن147025 242دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرجواد كاظم حسير

ن147834 243دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر تركي حسير

ي ساجت147159
244دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد منان 

245دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي كريم عيدان346566

طي147055
ن رسر 246دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد عبدالحسير

ن92116 247دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسلوان مهدي حسير

248دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي عبيد حمزة423405

ن حيدر جير147947 249دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

250دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد هادي جهادي421754

251دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعماد راشد كتاب91691

252دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن رسول عيدان346903

253دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن حامد ابراهيم544042

254دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرايهاب عبدالرزاق عبدالكاظم544027

255دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد يحير جاسم421987

256دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي سلطان طالع92349

257دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد علي عبدعلي147662

258دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرنبيل حميد محمد544875

259دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي عبدالعزيز جواد91952

260دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرابراهيم هادي كاظم145817

261دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعزت ابراهيم محمد145021

ن يعقوب احمد92117 262دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرياسير

263دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرجبار عبد صكب147372

264دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعباس احمد عباس422820

265دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراوس سالم نجرس544873

ي سلمان544037
266دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمهيمن هانن

ي91925 267دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرباقر محمد كرجر

268دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررياض حمزة سهيان147444

269دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمنتض عبدالحسن جواد91858

270دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرابراهيم عبداالله مصيخ146009

271دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمؤمل عباس فهد346216

272دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكركرار حيدر يوسف145258

273دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي جسام سلمان347192

274دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرطارق عبدالعزيز جواد91622

275دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررامي حمد عبود346775

276دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرلقمان صبار جودة146890

277دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكروليد سعد عبيد320947

278دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسجاد عباس عمران91749

279دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسن هادي كاظم91680

280دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرلقاء صفاء سالم544039



281إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكركرار عبدهللا سلمان145201

282إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي خضير محمد346159

283إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدهللا عباس سعيد320912

284إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراكرم محمد عبادة145048

285إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي حبيب سالم145425

 علي148682
ن 286إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدهللا تحسير

287إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرلواء خالد جاسم147085

288إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرفيض الرحمن محمد عيد544711

289إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن حمد عمران544984

ن544998 290إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي عاشور حسير

291إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرامجد عويد هاشم145584

292إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسجاد سالم حاتم144836

293إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي ستار عويد346260

294إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرامير ستار سليمان544694

295إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن مؤيد عبيس321681

296إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمهدي حسن هادي144934

ن421866 297إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحمزة علي عبدالحسير

 علي محمد544063
ن 298إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

ن147005  علي عبدالحسير
ن 299إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

300إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعباس محمد مكطوف147874

301إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمخلد كاظم عبيد145573

302إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن جالل شاكر422860

غام عبيس كاظم422214 303إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررصن

304إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمؤمل احمد عبيد146669

305إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي عقيل محمد144914

306إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد ستار ابراهيم346327

ن91982 307إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد علي حسير

ن حمزة عبدالواحد321222 308إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

309إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي توفيق كريم147810

310إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمرتضن عظيم جاسم544697

311إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدالرحيم عبدعلي دحام320864

312إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعالء رياض عبدعلي321619

ن147701 313إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرامير عدنان حسير

314إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسن قيس نايف146563

315إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرخضير عباس حمزة423378

316إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد عامر عبدالواحد421690

317إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرايمن حسن حمادي557206

318إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرجاسم مهدي حمزة544705

ن320189 319إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكركرار حيدر حسير

320إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمهند مراد عمران144662

321إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي موس خضير421821

 علي346994
ن 322إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرفارس حسير

323إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعمر دوهان عناد422854

324إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراوس محمد مكصد144994

ن محمد جواد146155 325إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

326إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد كمال عبدعلي145193

327إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررضا حميد خضير147709

ي357608 328إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر عامر صير

329إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراسماعيل عبداالله مصيخ146314

330إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرصفا توفيق محمد346177

331إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد حامد عبيد321259

332إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعالء عمران علي146532



333إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد عبيد عبيد421878

ن عادل ابراهيم347040 334إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمعي 

335إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكربشير عدنان ابراهيم422573

336إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرامير رائد حامد146337

337إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرذوالفقار محمد عليوي147974

338إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن سلمان كاظم346628

339إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرامير حيدر يوسف556696

340إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرصالح احمد عباس544050

341إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد رائد حمير423010

342إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي حبيب حميد91345

343إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدالمهيمن حسن عبدعلي346583

344إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر باسم محمد147535

345إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد جالل شاكر346658

346إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررحيم خليل حمود321431

347إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد مهدي علي146578

348إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي كاظم بادي423489

349إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرامير مؤيد شهاب147616

350إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر حميد خليفة346192

351إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرضياء عيد حمزة544640

ن عبداالمير جودة147364 352إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

ي عبدالهادي421692
353إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد راضن

354إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعمر عالوي ابراهيم346939

355إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدهللا عالء سلمان91988

ي421746 ي صير 356إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي حرنر

357إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرزين العابدن صالح مهدي340099

358إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرجاسم سمير عبيد146718

359إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعالء كامل نارص346995

360إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد عباس عبد91576

361إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد عدنان حسن146708

362إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمؤمل احمد عليوي148065

ن عبيد92193 363إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمؤمل حسير

364إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد عبدالعزيز حمزة321182

 علي خليف144852
ن 365إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

366إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدهللا احمد عبداالمير144712

367إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد اميل مسلم421640

368إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعباس اياد سلمان320472

369إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد نعمة كاظم413523

 سامي جواد145217
370إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمرتضن

371إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرانور اثير عبدالكاظم145269

372إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد خليل حمود147070

373إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد شهاب حميد147569

374إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكربارق مقداد عباس147164

375إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد هادي ابراهيم145275

376إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحمدان علي بدر92175

ي برتو144606 377إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد صير

378إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمهدي صالح محمد146809

379إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد منعم علوان421957

380إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرامير نهاد خليل544665

381إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرجاسم عبداالله مصيخ556526

ي عبيد147743
382إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد هانن

383إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسجاد عباس كاظم347080

384إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعباس هادي مهدي421798



385إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرليث محمد هادي149011

ن يوسف محمد146688 386إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

387إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي خالد عبود321751

ي91714 388إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي ناجح صير

389إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد علي حمود422928

390إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمنتظر صالح نجم146879

391إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر عبدالزهرة حمزة145689

392إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدالرحمن معاون عبدهللا146587

393إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي محسن شنيور145332

394إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرايمن فاضل خلف144591

395إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسن علي عبادة144657

396إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسجاد سلمان كاظم421936

397إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي صالح هادي147140

398إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعمر هيثم سليم544087

399إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرطه سامي علي422604

400إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد يحير عبدهللا146642

ن جواد كاظم421645 401إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

402إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعباس احمد عبيد556650

403إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرليث حامد جير422905

404إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي سلمان كاظم321868

 علي422755
ن 405إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي حسير

406إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكركرار عقيل محمد145078

ي عبيد91931
407إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي هانن

408إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرابراهيم حمزة نارص145471

409إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر مؤيد شهاب92254

410إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد عبدالكاظم حمزة148590

411إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي خالد عليوي146806

412إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي محمد كريم145375

413إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمنتظر بهجت عبدهللا146651

ي146752
414إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرجاسم سياب شيي 

415إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرذوالفقار حميد عبادة413545

416إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرامير فاضل خلف145706

ن عبدالكريم عباس422637 417إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

418إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن عبد كاظم556548

419إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرقاسم مهدي حمزة544700

420إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكركرار علي فضل92016

ح علي92060
ن مرسر 421إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

 علي358754
ن 422إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد تحسير

423إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد نهاد خليل544024

 عبدالحسن علي544090
ن 424إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

425إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر علي عبدهللا321554

426إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسن هادي حمزة346791

ن146797 427إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي طالب حسير

428إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي طالب محمود321420

429إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمنير خالد خليف377193

430إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد مراد عبدزيد347232

431إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعمار حمزة سهيان147481

 عبدعلي مكطوف145847
432إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن

433إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسيف محمد عمارة320252

434إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد حمزة كاظم145590

435إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرغضبان خليل حمود148466

436إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرزيد جواد خلف421711



437إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعمار مضن ابراهيم146036

438إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعبدهللا معاون عبدهللا146781

439إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد شارع حنتوش545058

440إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي قحطان نايف147857

441إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي كريم حميد545000

442إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمصطفن رسول عبدالعباس146804

443إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعباس وهاب عبيس556701

444إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرمحمد حسن سلمان422517

ن كريم محمد148778 445إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

ن146755 446إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي حازم عبدالحسير

447إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد رحيم علي144743

448إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي ابراهيم عبدالرسول421781

ن عبدالرحمن ذيبان91780 449إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحسير

450ماجستيرمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرجعفر عبيد خضير146603

451بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي جعفر سلطان147505

452بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكربشار محمد سلمان147092

453بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرفؤاد سليم علوان544657

454بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعلي عبدالرضا جواد544856

455بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررحاب خالد عبيس147453

456بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرفالح حسن محمد145119

457بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكراحمد علوان عبد146814

ن جاسم144972 458دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسعد عبدالحسير

ة544078 459دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرعامر عدنان عمير

460دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرسعد عليوي نارص144975

461دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرفراس سعدي حمادي92328

462دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحيدر جاسم خليف145618

463إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكررحيم حبيب خليل321481

ي ساجت148161
464إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرفاضل منان 

465إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرحمزة عبيد جاسم147200

466إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلذكرهادي محمد جاسم145124

1ماجستيرمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىسلم جاسم خليف346921

2بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىعالهن صالح عبد147345

3بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزمان عبدهللا حمد321395

ن سلمان346891 4بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىابتهال عبدالحسير

5بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىناهدة فالح جير145668

6بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىاقبال كاظم حسن147682

7بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحميدة جاسم خليف144614

8بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهدى عبدالجبار جاسم422051

ن321280 9بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرسالة كاظم غير

10بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىوئام حبيب ظاهر422352

11بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزينب غازي حمزة321571

12بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىاوراس علي مهدي146716

13بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرند حمدان خضير557208

14بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحنان عباس عودة347033

15بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىعهود عيىس حمزة148930

ن احمد عبداالمير92146 16بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحنير

17بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزهراء ماجد نايف146495

18بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىامنة هاشم صيهود544068

19بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىسهير عبدالوهاب كاظم422202

20بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىانعام عبدالواحد محمود147645

21بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىلبين عالء غازي544091

22بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىافنان احمد عبداالمير144753



23بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىامواج قاسم محمد422699

ن421833 24بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىورود حبيب حسير

ي كاظم358633 25دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىفوزية خير

هناء علي خضير92296
26دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

27دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىبيداء ابراهيم محمد147589

28دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىسعدية احمد محسن92365

29دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىبسعاد ستار عداي146791

30دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرغد حسن جواد147286

31دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىوجدان عباس عودة145213

32دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىايناس فالح خضير421894

33دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىداليا خالد صالح556539

34دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىشيماء جاسم محي347016

ن عبيد557252 35دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحنان حسير

فاطمة دحام علي346850
36دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

37دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهبة طه مرزة423620

شيماء عبدعلي مكطوف413588
38دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

39دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىمريم فالح شنيور501156

40إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىسعاد عبدهللا حمزة544680

41إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىخديجة عبدالكريم كربول346782

42إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىماجدة عرنوص كاظم91579

1ماجستيرمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرشا سلمان عبيد423268

2بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهبة حبيب ظاهر544978

3بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهديل جبار مطلب146825

4بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىدعاء ارحيم يارس346427

5بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىضح نهاد خليل544669

ن عبدهللا346554 ن حسير 6بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحنير

7بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىامال مهدي منذور421610

8بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىثريا فضل هللا هاشم144696

ايالف عبدعلي مكطوف421951
9بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

10بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىتماظر عبيس كاظم422648

11بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىسماح رحيم هودان321093

12بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىفادية صالح حسن544057

13بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحوراء جاسم محمد422137

زمن علي محسن346387
14بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

15بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىنضال طالب عبد145976

16بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىدعاء عادل ابراهيم320975

17بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىارساء عبدعمران سلمان321518

18بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىوردة حيدر يوسف148519

19بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىريام عيدان كريم147718

20بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزهراء كاظم محمد556617

21بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهيام رضا كاظم347234

22بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىضفاف هادي نارص146817

23بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىفاتن كاظم كريدي457740

24بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىريمان سالم مهدي347032

25بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىمروة مراد عمران147949

26بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىانمار عائد محيول320560

27بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرواء جاسب مزهر413539

28بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىعبير فاضل عباس346931

29بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهبة محمد عطاهللا422629

30بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهدى هادي عباس92280

31بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىضمياء اركان نجم147757

32بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىسماح طاهر حبيب91775



33بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهدية نوري جاسم146720

ن ستار حميدي544054 34بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحنير

35بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهدى حمد عبد421916

36بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىبيداء عباس خدام148166

37بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىتبارك محمد عبدالرضا147178

38بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىارساء فؤاد حبيب544660

ن عبدهللا149060 39بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىسارة حسير

40بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىانتصار عبدالحسن جواد145930

41بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىدعاء وليد خضير544848

42بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىفضاء هاشم جاسم92287

43بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىشهالء كاظم بادي321788

االء عدنان سامي147266
44بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

45بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهدى خالد هادي147732

46بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىايمان عايد غالب544650

ن حامد ابراهيم544041 47بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحنير

48بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىوعد رحيم هودان146700

49بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزهراء توفيق كريم422050

زهراء علي مهدي346652
50بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

ن321899 51بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزينة عباس حسير

رفل علي كطران346852
52بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

53بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزهراء هادي محمد144597

54بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزينب دوهان جواد544867

ن كاظم سلمان423708 55بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىبنير

56بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزينب مؤيد علي544881

57بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىنوره حاتم حميد544066

58بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىابتهال سلمان كاظم147253

59بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىبراق احمد حميد421921

60بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرويدة هادي مهدي321433

اكرام علي زغير147245
61بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

62بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحنان اسعد سلمان147135

63بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىنهاد كاظم درع321491

64بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىسجا عبدالرزاق نايف544803

ميعاد علي كطران346838
65بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

66بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرشا حيدر نجم321522

67بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرسل عائد سلمان557516

68بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىغفران باسم محمد146759

69بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهديل صالح مهدي92222

70بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرحاب طاهر حبيب91868

71بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىمديحة عالء هادي346560

72بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهبة عبدالواحد محمود147567

73بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرنا محمد صالح347102

74بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىدعاء عماد شيال145429

75بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىصفا عبدالواحد محمود147586

76بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىنماء جواد كاظم147503

ن147558 77بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهناء عباس حسير

78بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىتبارك اسماعيل عليوي145232

79بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىسارة محمد كاظم92027

80بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىدعاء محي مكطوف146874

81بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىايالف جاسم محمد422081

نور علي تركي557217
82بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

83بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىنور عودة عبيد320981

84بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرسى قاسم عناد146631



 علي محسن346875
ن 85بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحنير

86بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرؤى هادي محمد144624

ن148051 87بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىنجالء عباس حسير

88بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىاالء سعدون عبيد148857

ن147061 89بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحوراء رضا حسير

90بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىايناس محمد محسن146560

ن145206 91بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزينب علي عبدالحسير

92بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىسحر اسماعيل عليوي144641

رافدة كريم علي147116
93بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

94بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىعلياء محمد حمزة544969

سارة علي خليف148928
95بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

96بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىكوثر محمد جواد423741

97بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىلبين حيدر يوسف144909

 علي147991
ن 98بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىفاطمة حسير

99بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىنور حميد سهيل146882

100بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىاية جواد عالوي346779

101بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىانعام طاهر حبيب347038

102بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىعبير كاظم حسن346972

103بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرقية فاضل كسار91976

104بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىنورالهدى فضل هللا هاشم145015

105بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرندة حبيب عمارة544077

سارة علي زغير147272
106بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

107بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىنور رسول عبدالعباس144797

108بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىكوثر طاهر حبيب347053

109بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزهراء محمد محسن146571

110بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرواء ضاري كطران146783

111بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهيام سعد شاكر321195

112بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىنور ثامر عبدالرضا346953

سلوى عبدعلي عبيد145073
113بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

ن عبدهللا147672 114بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرؤى حسير

115بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىفاطمة نعمة فرحان148205

116بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىمروة عمران حمادي146625

فرح حميد علي144827
117بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

118بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىفاطمة محمد رمضان147110

ن عباس شنيور421869 119بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحنير

120بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهاجر نذير محمد421682

ن عبدهللا149031 121بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىافراح حسير

رغد سامي عبدعلي92238
122بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

123دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىوالء محمد جالل147459

124دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهدى عبداالله مصيخ146236

125دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهبة محسن عبدهللا147726

126دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهند هاشم سلمان91449

127دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزهراء عماد شيال92161

هدى عبدعلي حمزة346919
128دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

129دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهالة جواد عالوي346756

130دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىنماء ياس خضير421768

131دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىارساء خضير عيدان145556

تبارك حسن علي144947
132إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

133إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزينب علي حمزة346985

134إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحوراء جعفر عبيد91820

135إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىانفال حميد حنتوش147130

136إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىامنة رائد عبداالمير321599



137إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرسى باسم محمد147547

ن144778 138إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىسارة رضا حسير

ن نعمة346981 139إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرسى حسير

140إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزينب كريم نعمة148974

141إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهدى رسول عبدالعباس91787

ي346162
142إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىسارة كاظم راضن

ن محمد146076 143إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزهراء حسير

144إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىشهالء ابراهيم عبدالرسول320636

145إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىصير كريم كامل146636

146إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزينب محمد كريم544953

147إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىفاطمة عماد محمد422264

حوراء علي جواد92331
148إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

ق مهدي عمران421571 149إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىاستير

150إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىبشائر عادل ابراهيم347001

ن نعمة346986 151إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىايات حسير

152إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىايناس رعد حسن423996

153إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىضح هاشم صيهود544885

 حامد علي147756
ن 154إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحنير

155إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزينب يحير عباس91967

156إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىبراء حسن محمد544889

157إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحوراء نارص هادي347076

158إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزهراء مؤيد عبيد421532

ن كاظم148393 159إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىنورالهدى حسير

ن رسول عبدالحمزة147648 160إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىبنير

161إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىسحر شعالن عبد146849

162إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهاجر محمد جير422669

163إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحوراء حامد فضل146451

164إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىروز ضياء يوسف321412

165إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزهراء عقيل محمد144691

166إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزهراء صالح عمران91763

167إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىافراح جبار مطلب413637

168إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىايات هادي نجم423114

امنة عبدالرحمن علي422478
169إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

ن كاظم144643 170إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىنورس حسير

171إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىبيادر محمد عبدالرضا147347

172إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىايمان عبدهللا سلمان144966

ن عبود148723 173إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىسارة حسير

174إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزهراء مهدي نارص346538

175إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىدعاء عهد محمد92172

176إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىدعاء عباس شنيور422743

ن عباس مطلب147792 177إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىبنير

فاطمة علي سلمان145946
178إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

179إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزهراء سالم بدران144911

180إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزهراء نعمة شذر92267

181إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزهراء احمد مرزة346400

182إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىبتول هيثم صالح148453

183إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىلقاء فالح هادي321286

ن حاكم عبيد346964 184إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحنير

185إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىسحر حازم كاظم148491

186إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىزهراء حمزة جاسم347244

187إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىعبير رعد حسن422684

188إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىاشجان عدنان عبيد413671



حوراء عبدعلي مكطوف144954
189إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

 علي148422
ن 190إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىمريم تحسير

191إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحوراء مهدي نارص347221

192إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىفاطمة محمود جدوع321353

193بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىعروبة كاظم حسن147423

194بكالوريوسمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىانتصار دوهان جواد148901

195دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىحميدة عبيد حمزة148852

196دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرجيحة سلمان طراد347062

تغريد علي خليف544081
197دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيى

198دبلوممركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىهناء هويدي محمد544044

199إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىرسمية نسيم عبدهللا421826

200إعداديةمركز/ ألمحاويل 41624بابلأنيىسماح حسن سلمان146854

1دكتوراه1كوثا 41625بابلذكررضا طعمة عبيد42837

2دكتوراه1كوثا 41625بابلذكرعلي موس رشيد441564

 علي443429
ن 3دكتوراه1كوثا 41625بابلذكرايهاب حسير

4دكتوراه1كوثا 41625بابلذكركاظم عبيد مطر43755

5دكتوراه1كوثا 41625بابلذكريوسف حاكم غدير441362

ن528592 6دكتوراه1كوثا 41625بابلذكرمشتاق علي حسير

7دكتوراه1كوثا 41625بابلذكرحسام كاظم جواد325653

ن340309 8دكتوراه1كوثا 41625بابلذكراحسان فليح حسير

ي528661 9دكتوراه1كوثا 41625بابلذكرمحمود كريم صلير

10دكتوراه1كوثا 41625بابلذكراحمد مدلول عبود340504

ن332237 اق علي حسير
11دكتوراه1كوثا 41625بابلذكرارسر

12ماجستير1كوثا 41625بابلذكرزهير صالح عبيد444617

13ماجستير1كوثا 41625بابلذكرعالء احمد زغير441242

ن339772 14ماجستير1كوثا 41625بابلذكرعباس علي حسير

15ماجستير1كوثا 41625بابلذكرفاضل بريسم شعير36358

ي شاطي340332 16ماجستير1كوثا 41625بابلذكرعباس ناجر

17ماجستير1كوثا 41625بابلذكرعلي مهدي عبدهللا330101

18ماجستير1كوثا 41625بابلذكرهذال عبدالحمزة حمود337332

19ماجستير1كوثا 41625بابلذكرطالب ابراهيم خضير330447

20ماجستير1كوثا 41625بابلذكركاظم كامل كاظم528770

21ماجستير1كوثا 41625بابلذكراحمد عبدالرزاق فاضل6734

22ماجستير1كوثا 41625بابلذكررعد حميد حمزة528545

23ماجستير1كوثا 41625بابلذكراحمد فاضل سلمان326942

24ماجستير1كوثا 41625بابلذكرباسم علي فرحان530124

25ماجستير1كوثا 41625بابلذكرعالء خميس علوان528727

26ماجستير1كوثا 41625بابلذكرغالب محمود حمزة37027

27ماجستير1كوثا 41625بابلذكررعد سعيد بريير340904

28ماجستير1كوثا 41625بابلذكرزمان صاحب جواد38473

29ماجستير1كوثا 41625بابلذكركمال بريسم شعير37693

30ماجستير1كوثا 41625بابلذكرمحمد موس رشيد34635

31ماجستير1كوثا 41625بابلذكرعلي رضا سلمان336252

32ماجستير1كوثا 41625بابلذكرمحمد عبدالكاظم محمد382954

33ماجستير1كوثا 41625بابلذكراحمد حسان صالح528650

34ماجستير1كوثا 41625بابلذكررسمد سلمان داود440277

35ماجستير1كوثا 41625بابلذكرهشام ابراهيم خضير343797

ن43925 36ماجستير1كوثا 41625بابلذكراحمد مهدي حسير

ي هالل443835 37ماجستير1كوثا 41625بابلذكرادريس عريير

38ماجستير1كوثا 41625بابلذكرحسام محمد محيسن440445

39ماجستير1كوثا 41625بابلذكرسعد حافظ عبيد338296

40ماجستير1كوثا 41625بابلذكرعلي ابونؤاس حبيب336677



41دبلوم عالي1كوثا 41625بابلذكرماهر حبيب محمد37554

42بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرقاسم محمد علوان528679

ن عبدهللا مرزة440202 43بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

44بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررحيم حامد عبدالسادة528605

45بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرجبار تركي نايف43593

46بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسمير سعدون سلطان441301

47بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرطالب علوان حردان325875

48بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرجاسم محمد عبد الخضن35889

49بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسعد نعمة فرحان326963

ن حتحوت زغير339683 50بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

51بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكركاظم هالل عبد528602

ن325060 52بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد ابراهيم حسير

53بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعبدهللا غالب علوان336470

ي41456
 
ق 54بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرستار خليفة رسر

55بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعثمان صباح عواد34254

56بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرفالح مهدي فطيه325797

57بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسالم شذر ذهب528604

ن50395 58بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرغازي علوان حسير

ن حداوي336464 59بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرجاسم حسير

60بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد كطوف علي331478

61بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرابراهيم كاظم علي441084

62بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكريحير وهيب جحيل44352

63بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرخضير تومان علوان529797

64بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرصالح مطرسر حسن337572

65بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسن علي عنون545752

ن325787 66بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرامير مهدي حسير

ن6900 67بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحازم مرزه حسير

68بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعباس عبيد زوير6491

69بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسن حمزة عاشور379955

ن383459 70بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحيدر علوان حسير

71بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي خليل عليوي528609

72بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحاتم حامد عبادي6871

73بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحكمت سلطان مشعان272606

74بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرناظم مدلول عبود545719

75بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررعد عبيس محسن272597

76بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرغازي فضيل عبيد441640

ن325837 77بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحامد نارص حسير

78بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعصام تليل جيجان6585

79بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرقيس نعمة صبخة43464

80بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمهند حسن تليل444067

81بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرستار كريم فرحان339151

82بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعادل عبدالكريم عالوي326721

83بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمسلم جاسم عيدان42384

84بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرقاسم فالح ثلج337377

85بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد حامد عبيد34330

86بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرجاسم فاضل خضير444478

87بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد داود شمران6243

ن41518 88بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحيدر علي حسير

89بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحامد صالح عناد441308

90بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي ثجيل عبد339671

ي528749 91بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد كريم صلير

92بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمهند احمد حمزة326996



93بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرنعمة عبدهللا منصور336271

94بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي عبيد كعيد37712

ن عبدهللا333417 95بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراسامة حسير

96بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمنصور فيصل داود272599

97بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعدنان اسماعيل وحيد339779

98بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرخالد علوان حردان6717

99بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكركاظم محمد حمزة333749

100بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرابراهيم صير عناد331502

101بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكروسام محمد طالب441232

ي عواد544454 102بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرنض ناجر

103بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعيىس عجاج حبل6772

104بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي فاضل عباس5974

105بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي لطيف كوكز325048

106بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرباسم طالب حسن444735

107بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرابراهيم سلمان شمران6500

108بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد قاسم جاسم383483

109بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي دخيل مجيد333642

ي441268
110بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحيدر نعمة راضن

111بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرنهاد عباس فاضل332214

112بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرصباح نض كاظم327536

113بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي كامل زيدان340303

114بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسعد غضبان غدير441571

115بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكربهاء علي جاسم38567

116بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحمزة علي عبدهللا528756

117بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد عبداالمير مهدي37675

118بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمشعان داود خلف6766

119بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسن عليوي راشد444217

120بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرفاضل محمد بريسم325645

121بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي طالب فرحان36036

 علي نهر325582
ن 122بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

123بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرابراهيم داود شمران333853

124بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن محمد ناهي441283

125بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرطارق حبيب كاظم337408

126بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرخضن ظاهر حبيب326435

127بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعبدهللا صالح محيميد327555

ن37375 128بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرزياد حمود حسير

129بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرفالح احمد فرج441258

ن عرار38263 130بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد حسير

131بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرثائر جحيل خليل39903

132بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن مهدي محمد272598

133بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرنصير محمدعلي خليف528664

134بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعبدالرزاق احمد ذياب441231

135بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرنهاد امانة كيطان443623

136بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرخضير مجيد خضير35479

ي هالل443502 137بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرامير عريير

138بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرفرحان جدوع علي35750

ن عرار444007 139بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد حسير

140بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمثين صالح حمادي440257

ن محمد حمود340653 141بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

142بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعمر سلمان محمد340615

143بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد حمدي عبيد441032

144بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرصالح عزيز جابر383612



145بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي عداي عبيد326983

146بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرفؤاد علي غثيث332187

147بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرزهير مرزة حمزة337805

ي سلمان5942 148بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعقيل كرجر

ي39422
ن
149بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكروسام جابر ضاق

ن44297 150بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعزيز كاظم حسير

151بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرصالح نوري نطاح6694

152بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحيدر محمد حمود340640

153بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد عبيد ذويب331584

ن جحيل خليل42501 154بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرتحسير

155بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمكي ضايع عبيد6659

156بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحميد محمود احمد207949

157بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرصدام جبار عبد340318

158بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرنصير محمد كريم44487

159بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد هزاع هادي441089

ن47135 160بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعقيل عبود حسير

161بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد عبدهللا محمد42944

162بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد كامل بجاي326120

163بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمهدي عبداالمير مشعان337863

164بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرجواد كاظم كزار40151

ن تميم325485 165بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرقاسم حسير

166بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحيدر خالد راشد440245

167بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرثائر شاكر جدوع528640

168بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي خليف عبيد340491

169بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمهند عبدهللا ثروي440560

170بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحامد عبيد كاظم441294

ن عبدالرزاق فاضل38462 171بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

172بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسن اسماعيل ابراهيم528766

173بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعمار مهدي عبدهللا40225

174بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررياض ابراهيم فالح441142

175بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسجاد عذاب حسن440395

176بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكربلسم سامي عبيد529953

177بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكروليد كاظم خضير440979

178بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررعد منير جودة330175

179بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد حمد حمزة441247

180بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي حسن صخيل441358

181بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررائد جريان ديكان384404

182بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراياد حسن دايش443602

183بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي مزهر فالح324992

184بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررضا زغير مطر41007

185بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمهند مهدي كاظم444081

186بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراديب عبد عباس440509

187بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررائد حسن داود336821

188بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعالء عبيد علي6831

189بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحسان جاسم موس41416

190بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي صاحب كزار325393

191بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكركمال هالل شمران6978

192بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعباس عادل محسن343790

193بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرانمار خضير خليفة441385

194بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرقتيبة علي لطيف6561

195بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد عبد ابراهيم42562

196بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرباسم محمد رسحان43970



 عبدعلي جفات440318
ن 197بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

198بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي ثامر لفته441273

199بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكركاظم سليم عبيس338675

200بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعباس محمد حسن39056

ن443650 201بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرصفاء نارص حسير

202بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرخالد نصيف جاسم6743

203بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراياد عبد فهد440110

204بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررياض سعيد جندي339306

205بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي عبدالرضا اعالن340298

206بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد علي عبيد528564

207بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرجميل كامل مدلول38777

208بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسيف سعد زويد6852

209بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسن كامل زيدان333800

210بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسام ستار خليفة43885

211بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكروضاح محمد مراد528762

ن43684 212بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعبدالعظيم نارص حسير

213بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكربسام مزهر عبدالحميد440273

ن حسن صخيل441224 214بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

215بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعيىس داود خلف338716

216بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراثير خليل عرار326519

217بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراثير صبيح مدلول50130

218بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرنصير عبد ابراهيم36893

219بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد كامل خليف383621

220بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسعد جميل جاسم40265

221بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرنبيل خضير محمد441314

222بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرابراهيم مهدي عزيز444668

223بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرفراس ماجد هاشم44542

224بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد عبدهللا ثروي440565

225بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرساهر صدرالدين يادكار6573

226بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي محمد حردان39167

227بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرقيض عبدهللا داود330129

ن حامد نعمة6747 228بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

229بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد جمعة عبد43803

230بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرناظم محمد رسحان44278

231بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمروان سمير كاظم528694

ن6739 232بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعالء برتو حسير

ن528672 233بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراسعد غازي حسير

234بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسام جواد كاظم528711

235بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرضياء ساجت ثجيل529997

236بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي كاطع عطية37665

237بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرجاسم محمد كاظم528717

ن عجاج6532 238بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسام عبدالحسير

ن كاظم529789 239بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمؤيد حسير

240بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرفراس فالح مهدي544439

241بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعمر شاكر نعمة38306

242بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد سامي حسون333175

243بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعمار مكي علوان38641

244بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحمزة محمد علي35837

245بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرجالل بريسم شعير6510

246بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسالم احمد خادم34166

247بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرهادي عبداالمير جير441582

248بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي عدنان احمد272595



ي339031 249بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد محمد ناجر

250بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي لهمود عبيد444654

ن فاضل332138 251بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعالء حسير

252بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكركرار جاسم موس39940

وش38705 253بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرنزار حامد حي 

254بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرنارص احمد عبيس338245

255بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد نض سامي332264

256بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرذوالفقار جعفر ساجت44356

ن441286 257بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد محمد حسير

258بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي صالح مطرسر336718

259بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد حاتم محمد6634

260بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمود صالح كريم6631

ن325543 261بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي عبدالكريم حسير

262بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد نجم عبدعلي528754

263بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسعد شاكر محمود44375

264بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرايهاب ابراهيم علي40298

 دحام خضير36967
265بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن

266بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراياد عبدالكاظم عبيس325684

267بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكركاظم عدنان عايد383627

268بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرتوفيق علي حمزة444731

269بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرايهاب طالب حميد41632

270بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد عاشور لفته326925

 عبيد خضير39729
271بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن

272بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكروسام عبدالكريم جواد41629

273بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد جاسم فاضل339199

274بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي حمزة منصور440315

275بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعباس حسن عبود528693

276بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرظافر حازم جواد339700

277بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد جواد كاظم36471

278بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرطه عماد بكر43807

279بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعالء عبدالكريم عالوي327578

280بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكروليد قاسم حميد6690

281بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراثير ماجد ثامر455099

282بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد داود حاجم338776

ن326625 283بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرضياء نارص حسير

284بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرصدام خضير عايد441253

285بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرزيد علي سفاح38564

286بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرقحطان حمد صبخة528728

ن38531 287بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي ستار عبدالحسير

ن حاوي خليف41354 288بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

289بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكربارق مارد ثامر37907

290بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراوس محمد عبيد5868

291بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن خالد عاضي38379

ي528626
غام محسن ماضن 292بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررصن

 علي331223
ن 293بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعباس عبدالحسير

294بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكربهاء حسن هبدهللا528598

295بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي عامر جدوع36289

296بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعقيل فوزي خضير331868

297بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد سعدون محمد528800

298بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرابراهيم كامل خليف40091

ن حمزة50680 299بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرفراس حسير

300بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد عبد ربيع336502



301بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمود داود حاجم6715

302بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد رياض كامل441348

303بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرهاشم عباس عمران441573

غام محمد صالح336232 304بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررصن

305بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكركريم ضايع عبيد41652

306بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكركاظم عبدهللا جاسم6570

307بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرامير محمد سفاح6519

ن خلف كاظم330666 308بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

309بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعامر بدر غايب441236

310بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد هاشم عكل339201

311بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد عباس محمد331521

ن343801 312بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد ابراهيم حسير

313بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن مظهر مهدي528740

314بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرهشام محمد محيسن440450

315بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرخالد غالي سبع340110

316بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعالء محمد كريم37895

317بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد عماد بكر528671

ي339809
318بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن عبدالحسن راضن

ن عجاج454905 319بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي عبدالحسير

320بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرامير سمير سعدون339925

321بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد حسن داود443533

322بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد طالب وداي455061

323بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحافظ فيصل داود528736

324بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكروليد عبدالسالم مهدي441679

325بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرباسم هاشم بادي555712

ن افندي6855 326بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد حسير

327بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراياد خليل افندي38490

328بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحيدر سعيد رحمان325865

329بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن كاظم محيسن381234

330بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسمير بدر غايب441713

ن عبد6508  امير
331بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن

332بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمثين حميد شاطي42480

333بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرستار فيصل داود528738

334بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرانور علي طعمة443904

335بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرقاسم شارع مياح339602

336بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسام جواد اكريم337848

337بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراوس عدنان حامد528742

يف331492 ن عطيوي رسر 338بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

339بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي عدنان محمود339891

340دبلوم1كوثا 41625بابلذكرنعمة ادنان كاطع41609

341دبلوم1كوثا 41625بابلذكرنجاح جلو فرج441276

342دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعلي سالم زويد6564

343دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعبدالصمد سلمان داود340436

ي340965
344دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعمر جبار منان 

345دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعلي عامر كاظم34930

346دبلوم1كوثا 41625بابلذكركاظم عناد علي327028

347دبلوم1كوثا 41625بابلذكراحمد محمد عبد441017

ن338899  علي حسير
ن 348دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحسير

349دبلوم1كوثا 41625بابلذكرزعال شخير كزار338615

350دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحازم محمد حماد530478

351دبلوم1كوثا 41625بابلذكررسمد عالء عمران337578

ن افندي331445 352دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعلي حسير



ن528596 353دبلوم1كوثا 41625بابلذكرانور عبدالكريم حسير

354دبلوم1كوثا 41625بابلذكرالمي غضبان حمزة443570

355دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمحسن عصفور علي329442

356دبلوم1كوثا 41625بابلذكراحمد خلف حماد333020

357دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحافظ مخيلف عطية336709

358دبلوم1كوثا 41625بابلذكراسامة عامر عبداالمير441073

359دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحيدر خضير صباح325575

360دبلوم1كوثا 41625بابلذكروليد عبيد سعيد43522

361دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحسام سكر نبات444738

362دبلوم1كوثا 41625بابلذكرطالب عبدهللا عبد545742

363دبلوم1كوثا 41625بابلذكرسعد عبداالمير عبود443621

364دبلوم1كوثا 41625بابلذكرباسم محمد علوان444591

365دبلوم1كوثا 41625بابلذكرصباح حسن علوان44580

366دبلوم1كوثا 41625بابلذكرستار هادي عمران38889

367دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحاتم كريم علي40343

368دبلوم1كوثا 41625بابلذكراحمد مظهر مهدي440195

369دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعبيد رحيم فرحان441134

370دبلوم1كوثا 41625بابلذكرفراس عبدالرحمن علي43856

371دبلوم1كوثا 41625بابلذكرخالد خميس علوان6732

ي ثابت440649
372دبلوم1كوثا 41625بابلذكراحمد لطفن

373دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعباس عبدالرحيم محمد440735

374دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحيدر عباس هاشم338855

375دبلوم1كوثا 41625بابلذكروحيد حميد عبيد338829

376دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمهدي سالم عسل37936

377دبلوم1كوثا 41625بابلذكروسام محمد صبخة327528

378دبلوم1كوثا 41625بابلذكرصفاء محان جفات34404

379دبلوم1كوثا 41625بابلذكروسام محمد محيسن39072

380دبلوم1كوثا 41625بابلذكرصالح حسن نزال359773

 علي331672
ن 381دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعلي حسير

382دبلوم1كوثا 41625بابلذكرصالح عبد خضير6881

383دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعمار سعد سفاح337787

384دبلوم1كوثا 41625بابلذكريارس ساجت ثجيل528735

385دبلوم1كوثا 41625بابلذكرسالم ثجيل عبيد440638

386دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمراد كاظم عبيد42116

387دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمحمود نصيف ظاهر440551

388دبلوم1كوثا 41625بابلذكرسامر داود سلمان37119

389دبلوم1كوثا 41625بابلذكراركان جاسم موس441195

ن337115 390دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحسام علي حسير

391دبلوم1كوثا 41625بابلذكرضياء جاسم نارص40913

ن لفته383477 392دبلوم1كوثا 41625بابلذكرفؤاد عبدالحسير

393دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمرتضن سعد حميد444436

394دبلوم1كوثا 41625بابلذكرسعد جليل هادي44191

395دبلوم1كوثا 41625بابلذكراحمد رشيد خضير529854

396دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحيدر جبار كاظم43436

397دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمحمد خليف دعار38163

398دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعلي حامد دلي36265

399دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعادل محمد عزيز6789

400دبلوم1كوثا 41625بابلذكراحمد سعيد محمود6554

401دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمحمد علي مطر6594

402دبلوم1كوثا 41625بابلذكرفائق مزهر حداوي440954

ن كامل528773 403دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعلي عبدالحسير

404دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمهدي هاتف كامل529834



ن فارس528775 405دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعلي حسير

406دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحارث كاظم كامل528771

ن440371 407دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعباس مجيد مير

408دبلوم1كوثا 41625بابلذكرايرس محمد صبار443827

409دبلوم1كوثا 41625بابلذكرامير عبدعلي خضير41059

410دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمؤيد ثكيل ابراهيم528686

411دبلوم1كوثا 41625بابلذكرقاسم بدر غايب441706

412دبلوم1كوثا 41625بابلذكرجبار هادي هدام335775

ن325346 413دبلوم1كوثا 41625بابلذكرطارق قيس حسير

ن41898 414دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحاتم حسن حسير

415إعدادية1كوثا 41625بابلذكرماجد ردام مراح339107

ن عبود44565 416إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي حسير

417إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد حمزه عبدهللا340790

418إعدادية1كوثا 41625بابلذكررضا تركي جاسم440223

419إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمنصور عبدهللا مرزة6688

420إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي عبيد عناد528682

421إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد افندي عبيد333278

422إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد عتب مخيف444404

ي كاظم رشيد6501
423إعدادية1كوثا 41625بابلذكرهانن

424إعدادية1كوثا 41625بابلذكرنعمة تومان ساجت42022

425إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعدنان محمد بريسم544480

426إعدادية1كوثا 41625بابلذكرشيماء علي عيىس469204

427إعدادية1كوثا 41625بابلذكررسن شاطي جاسم43214

428إعدادية1كوثا 41625بابلذكرفالح مهدي عبيد6504

429إعدادية1كوثا 41625بابلذكرجاسم عبدعون جاسم44495

430إعدادية1كوثا 41625بابلذكرسعود تالي منيهل39133

431إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسن عبد علي جفات441604

432إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعدنان عبيد مطر42805

433إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد صبار بادي440210

434إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسن عبد حسن338000

435إعدادية1كوثا 41625بابلذكرصباح سعدون زيدان37598

436إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد مصطفن عبد337341

437إعدادية1كوثا 41625بابلذكرماجد جبار صيهود40114

438إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد رعد دريجل330727

1ماجستير1كوثا 41625بابلذكرسالم سعد سفاح441644

2ماجستير1كوثا 41625بابلذكرمحمد جبار كاظم337973

ن جمعة محمد528758 3ماجستير1كوثا 41625بابلذكرحسير

4ماجستير1كوثا 41625بابلذكرعلي حسن ضاري6528

 علي كاظم6609
ن 5ماجستير1كوثا 41625بابلذكرحسير

6ماجستير1كوثا 41625بابلذكرمصطفن احمد عبد340345

7دبلوم عالي1كوثا 41625بابلذكرعبدالرزاق طالب محسن441563

8بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمهند عبدالكريم عبدالسالم333494

9بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراكرم محيسن نايف37116

 علي كاظم441330
ن 10بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

11بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي عبيد كاظم38553

12بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسمير شمران مذبوب43832

13بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررياض كريم علي343717

14بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراياد خالوي خربيط529793

15بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسالم احمد كاظم325908

16بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد نهار عبدهللا44716

17بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد محمود رسحان544287

18بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد حاتم غدير440844



19بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن احمد مخيف444504

20بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي راشد حمزة440100

21بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد شاكر شذر338691

22بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي حمزة كامل440150

ن34140 23بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعمار كاظم حسير

24بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي لطيف شالل330331

ن عليوي330074  عبدالحسير
25بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن

26بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكربهاء فالح مهدي528675

27بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد محمد مراد330405

28بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرنفل عبدهللا عباس42885

29بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرضيدان عبدهللا جاسم43676

30بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي عبيد سلمان5989

31بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد مهدي عبيد383576

 علي44340
ن  عبدالحسير

32بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن

33بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرقضي عدنان احمد6566

34بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكركاظم عائد هادي441129

ن عبدهللا340028 35بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمهند عبدالحسير

ي331399
36بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعالء كامل راضن

ن6711 37بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسن اعالن حسير

38بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد ستار علي6726

39بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرامير خضير مجيد42908

40بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي عادل محمد35702

41بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرامير حاتم مراد382921

42بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد موس سالم554461

هللا حسن ضاري6555 43بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرخير

ن حمزة39090 44بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرفائز حسير

45بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحمزة اسكندر سعود6542

46بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكروسام قاسم محمد36223

47بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن نارص محسن325516

48بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعمر جميل زغير43793

ي6524
49بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد عبدالحمزة راضن

50بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعباس هاشم عبيد329947

51بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرصالح مهدي كظم331302

52بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي حامد عبيد440331

53بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعباس جبار محيسن441719

ن عبدهللا39696 54بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعماد معير

55بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمجتير حازم محمدعلي338722

56بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمالك عباس عبيد6801

57بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرخضن ماجد ردام339088

58بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد خضير عباس44737

59بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي خضير عبادي325697

ن عباس38711 60بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعمر حسير

61بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعباس عودة رحيم39752

62بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراياد صالح حمادي444743

63بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمنير صالح عبد528642

64بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحامد حمزة داود43883

ن لفته6487 65بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعبدالقادر ياسير

66بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد محسن خضير38994

67بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرانمار فالح مهدي330828

68بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعالء كاظم علي336242

69بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحمد فاضل عباس326058

70بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمرتضن كاظم عبيد444322



 اسماعيل خضير44166
71بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن

ن عبد43521 72بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي حسير

73بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسام حاتم غدير440866

74بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرخطاب عبدالعزيز عجيل42236

75بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمرتضن احمد كطوف332198

76بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسعد حاكم عطية38336

77بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررامي مهدي بدر544291

78بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسالي حسن كاظم384483

79بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرانمار حاتم محسن47098

80بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرضياء كاظم عباس43984

81بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرصفاء كريم كطوف44233

82بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعماد فراس داود331698

83بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسيف فارس عذاب332073

84بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمهند سلمان عبيد331384

85بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرامجد حمزة ساجت440832

86بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرغسان حمد صبخة330788

87بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرصفاء ابراهيم سعيد440503

88بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسيف حسن عبيد41060

89بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكركرار عباس كاظم325170

90بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرخضير ياس خضير333298

91بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرليث احمد خلف6368

 ابراهيم علي339643
92بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن

93بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد جمعة محمد443705

94بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسن علي عبد339761

ن37703 95بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعبدهللا سلمان حسير

 علي335750
ن 96بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي حسير

97بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسيف كريم ابراهيم39664

ن339210 98بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسالم جاسم حسير

ي طالب6849 99بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد ناجر

هللا رشاكي339262 100بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعمار خير

101بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرابراهيم نارص عسل48912

 علي حسن37336
ن 102بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

ن بدر530132 103بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعباس حسير

104بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرصديق بدر موحان44240

 تركي جواد340080
105بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمرتضن

106بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرالعباس محمد ظاهر528638

107بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي كريم منصور338127

108بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعمار عزيز ابراهيم326472

109بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكروسام جاسم محمد41401

110بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد سليم عبيد333820

111بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد فالح جليل336176

112بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراياد فوزي عبد469233

113بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد طالب علوان383635

ي41547
114بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمود كامل راضن

115بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكركرار نعمة جرد440341

116بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد عبدالحميد محمود327570

117بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرجاسم حسن علي339616

118بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد لؤي ياس331889

 علي6757
ن 119بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرضياء حسير

120بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي محمد عبيد44403

121بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرهشام حاكم معيكيط37607

122بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي خالد عبدهللا441057



123بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرضياء حسن عبدهللا441379

124بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد حيدر هادي443852

125بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد نعمة عاضي41865

126بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعالء فيصل محمود37527

127بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعباس ثجيل ابراهيم528665

ن شاكر عبدهللا340072 128بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

129بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد علي عبدهللا42420

130بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعباس علي جسام42290

131بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرابراهيم خليل عرار383644

132بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعصام هادي عبثة341422

133بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكروائل صالح عبيد6540

134بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي داود سليم44327

135بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد محسن ضاري43882

136بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرجاسم محمد كطوف331472

ن44357 137بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعامر حميد مير

138بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرامير عنيد جير36439

139بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد كريم موس337348

140بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراسامة محمد عبيد43701

141بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي صالح درسر440361

142بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعبدالكريم منصور عبدهللا39397

143بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد مهدي بدر469236

144بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرصباح حسن حمزة6599

145بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعدنان ذياب كاظم440947

146بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرجابر حمدهللا نايف39712

147بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرامجد كريم عودة383600

148بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراثير عبيد كشمر326773

149بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكروسام حمزة ابراهيم42443

ن41784 150بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسجاد علي حسير

151بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرصالح هادي ثجيل39126

152بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكركمال غالب صبيح6499

153بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكركرار سعد حميد343550

154بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرجاسم محمد عبيد340472

155بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي حسن خليل6483

156بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرزيد كاظم عبيد44174

157بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكركرار حسن احمد6762

158بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرصادق احمد كريم441441

159بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعمار دحام عبدهللا6676

160بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرنبيل صالح عبد44468

161بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي خضن سلمان331639

162بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعباس رجب ابراهيم6546

163بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمروان نهار عبدهللا329302

164بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد طالب مخيف336087

165بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد معن عبيس359601

ن كاظم329317 166بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي حسير

167بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسالم عبدهللا وناس441107

ن خضير42969 168بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد ياسير

ن مبدر44333 169بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد عبدالحسير

170بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد حسن صخيل440582

171بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعامر داوي كاظم326902

172بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد سالم زويد336291

173بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي فاضل جاسم43232

174بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد محسن خضير325830



175بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسن حاتم سلمان6548

176بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراسعد فيصل غازي7039

 صير جبار44846
177بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن

ي جاسم528632
ن
178بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرزيدون وق

179بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمهند مهدي عبيد325323

180بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي ثامر سلمان6482

181بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكروليد كاضم جواد37327

182بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن مطر عبيد44305

183بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصعب نارص عبود338054

184بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد جاسم عبيد440654

185بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرهاشم متعب سلمان331514

186بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعمار جعفر ساجت42091

187بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكريارس محمد فرحان441148

188بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسعود حافظ عبيد341094

189بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد كريم عجيل42171

ن339216 190بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرصادق اعالن حسير

191بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرصفاء رياض جاسم331446

192بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرايهاب سلمان محمد40975

193بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعمار غضبان غدير440928

194بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي رضا شالل7042

195بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعمر ميثاق حميد38666

196بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرباسم محمد عبدهللا383553

197بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرياس حازم اليح331437

198بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي رحيم بدر37802

ي34895 199بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرابراهيم عبدهللا ناجر

200بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسيف سعد محسن37174

201بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرليث عبدالرضا فوزي440217

 علي رحيم331996
ن 202بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

203بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسامي عايد زيدان330554

204بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسجاد راشد عطية528619

ي40881
205بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرفالح حسن راضن

206بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررياض صير جبار44619

207بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمسلم حسان صالح530041

ن سليم جبار333006 208بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

209بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد سعد راشد34543

210بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد جودة مهاوش6544

211بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي ناظم محمدعلي38204

212بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكربارق خالد جريان441124

213بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحيدر محمد عبيد37923

214بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمهند دخيل هادي333601

غام عبدالحمزه فالح338264 215بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررصن

216بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد نافع كريم326213

217بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي احمد فرج331685

218بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد غازي راشد325815

219بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي مجيد منديل6613

220بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمروان جواد نعمة383528

221بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرغسان علي عذاب6984

222بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعدنان عامر عبدهللا43935

223بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن كاظم عبيد339898

224بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد سليم عبيد335825

225بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرضياء مجيد عبيد333869

226بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد صير جبار44591



227بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرليث اياد فاضل528721

228بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي كريم راشد440079

229بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي مجيد جواد336135

230بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحيدر غازي لفته379231

ن فاضل38653 231بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمنتظر حسير

232بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد عدنان عايد38216

233بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمرتضن حبيب محمد338803

234بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسام غالي سبع6786

235بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرهشام سعد عوض441672

236بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن عماد سعدون469237

237بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسجاد حسن عبدهللا325633

238بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمروة معن عبيس528639

239بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرغيث عباس زغير443561

 علي حماد325594
ن 240بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

241بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمثين عبدالكريم عبيس379276

242بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد خضن سلمان38242

243بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي احمد نارص6494

ي528562
244بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحيدر عباس شمحن

245بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد جواد كاظم331964

246بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد اسماعيل خضير42879

ي41565
ن كامل راضن 247بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

248بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعباس كاظم خضير41657

249بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكروسام حسن مرداس337131

غام عودة ساجت340858 250بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررصن

251بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكروسام فالح وادي528698

252بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرليث خميس علوان332278

ي6813 253بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرجاسم محمد ناجر

254بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن عادل محمد36925

255بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسامر عبدالكريم عبدالسالم339137

غام سامي حامد440676
256بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررصن

257بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعقيل ثامر زويد340153

258بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعمار عادل حامد6989

259بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرصالح حسن ضاري440627

ن455109 260بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرامجد غازي حسير

غام صاحب جواد5919 261بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررصن

262بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرامير منصور حسون6434

263بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن خالد يوسف6780

264بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي باسم محمد34313

ن43899 265بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحيدر علي حسير

ن محسن337975 266بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعالء حسير

ن43656  علي حسير
267بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن

268بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي فالح مهدي443539

269بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد كاظم بدر382854

270بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرليث جاسم عبيد441355

271بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد زراك مرموص39684

272بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي عبدالهادي سالم337887

273بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد عدنان حامد331860

274بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسالم سعد عوض44443

275بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمرتضن كريم عبيد333442

ي340445
276بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسالم جاسم راضن

277بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرقحطان خضير عايد338506

278بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسيف رسول سهيل327088



279بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد عباس خليف325362

280بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحيدر مطر هزاع5947

281بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد مكي عيدان383109

282بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمناف مشعل محمد339298

283بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعمار كريم حسن337401

ن نصيف340284 284بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد حسير

285بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحيدر رضا شالل6652

286بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد مظهر فالح441595

287بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد جاسم فاضل6727

ن هاشم44570 288بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرماجد حسير

289بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسام عبدعون جاسم34515

290بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرقحطان اسماعيل وحيد325897

291بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمهند اياد حمزه441576

292بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد مالك كريم383088

293بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمحمد سليم عبيس338709

294بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررافد كاظم سلمان336108

ن مسلم عبد340051 295بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

296بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرسالم حميد محمد40958

297بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعالء عامر عبد42150

ن331504 298بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكربسام محمد حسير

ي6699 299بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررسمد حامد ناجر

ن احمد مخيف441577 300بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

301بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعماد نعمة عبيس6314

ن محمد عبيد44658 302بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحسير

ن عبدهللا443756  حسير
303بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن

ن نعمة444755  ياسير
304بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرمصطفن

305بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي رزاق وحيد44263

306بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد عمران عودة339678

307بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرامير عطاهللا جابر528684

308بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرايرس صباح حسون6729

ن440820 309بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعبدالرحمن اسماعيل حسير

310بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراحمد طه خضير337982

311بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكراسامة قاسم محمد383582

312بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعمار كاظم خليف43871

313بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعذاب حمزة جاسم38974

314بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكروسام حسن عبيد37872

315بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكررعد صالح مهدي327073

316بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعزيز نعمان لهواك326093

317بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرازهر حمزه عبدهللا44677

318بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي حكمت سلطان36309

319دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعبدهللا رحيم بدر39027

320دبلوم1كوثا 41625بابلذكراحمد سعدون ادنان43864

321دبلوم1كوثا 41625بابلذكرقاسم زراك مرموص6611

322دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعلي غالب علوان444724

ن441659 323دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعبدهللا اسماعيل حسير

324دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحيدر نعمة عبيس6628

325دبلوم1كوثا 41625بابلذكرارشد مظهر مهدي338805

 علي6913
ن 326دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعمار حسير

327دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمصطفن محمد ابراهيم6746

328دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعلي عودة ساجت42946

ن محمد325887 329دبلوم1كوثا 41625بابلذكربسام ياسير

330دبلوم1كوثا 41625بابلذكرضياء غازي عيدان5911



331دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمحمد عادل محمد325380

332دبلوم1كوثا 41625بابلذكرانور طالب عامود5914

333دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحيدر سعد كتاب42194

334دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحمزة جاسم حسن6826

335دبلوم1كوثا 41625بابلذكروسام احمد عبد6722

336دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمحمد عبيد عبدهللا41570

337دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمحمد فخري عبيس440758

338دبلوم1كوثا 41625بابلذكراسامة ماجد حميد325266

ن جميل كربول440406 339دبلوم1كوثا 41625بابلذكرامير

ن359812 340دبلوم1كوثا 41625بابلذكرنارص علي حسير

341دبلوم1كوثا 41625بابلذكروسام سعدون عبيد40990

342دبلوم1كوثا 41625بابلذكرضياء نهار عبدهللا41588

343دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحمزة حمد حمزة37401

344دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعلي حسن سليمان40861

ن عطيه38831 345دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمؤمن حسير

346دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحسام جاسم محمد333758

347دبلوم1كوثا 41625بابلذكرلؤي عيد عبدهللا39421

348دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعالء فهد عوض444762

ن جبار39115 349دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعلي ياسير

350دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعباس علي صكب44385

351دبلوم1كوثا 41625بابلذكراحمد طالب شعير37782

352دبلوم1كوثا 41625بابلذكرثائر رزاق عيد332228

353دبلوم1كوثا 41625بابلذكرنور عدنان كريم41840

354دبلوم1كوثا 41625بابلذكرسجاد غالب علوان326242

355دبلوم1كوثا 41625بابلذكرانمار مصطفن عبدهللا441657

ن جبار6617 356دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحمزة ياسير

357دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعلي باسم حامد6752

358دبلوم1كوثا 41625بابلذكرطارق زياد ابراهيم42652

359دبلوم1كوثا 41625بابلذكرعباس قاسم نعمة528551

360دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمحمد جير عبيد6538

ي5900
361دبلوم1كوثا 41625بابلذكرماجد ثجيل راضن

362دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمحمد علي فاضل37475

363دبلوم1كوثا 41625بابلذكرابراهيم علي عكيل341013

364إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعباس ظاهر مسافر441567

365إعدادية1كوثا 41625بابلذكرباسم عبدعون جاسم41591

366إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصطفن ماجد ردام339052

367إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي حازم مانع37040

368إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي يوسف عبدالمجيد38583

ن331950 369إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد جواد حسير

370إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد علي صبار382899

371إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد علي حمزة38511

ن محمد محمود530046 372إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسير

ن423895 373إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي عبدالرسول حسير

374إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعمر يوسف عبدالمجيد38615

375إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد سلمان جاسم328216

376إعدادية1كوثا 41625بابلذكرسالم مالك خليف42942

377إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحمزة هادي عذاب42265

378إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحيدر صاحب هادي5977

379إعدادية1كوثا 41625بابلذكرثائر سعدون محيميد528646

380إعدادية1كوثا 41625بابلذكرانور كامل خليف528751

ن440750 381إعدادية1كوثا 41625بابلذكربهاء نارص حسير

 علي444195
ن 382إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد حسير



383إعدادية1كوثا 41625بابلذكرتوفيق عماد مهدي37848

384إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد علي هيل6993

385إعدادية1كوثا 41625بابلذكروليد مكصد موس338309

386إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحمزة اسماعيل سلمان326644

387إعدادية1كوثا 41625بابلذكرليث عبدهللا داود325499

388إعدادية1كوثا 41625بابلذكرسجاد حامد مطر6679

389إعدادية1كوثا 41625بابلذكرايمن صالح مهدي336530

ن359680 390إعدادية1كوثا 41625بابلذكرذوالفقار عبدالرسول حسير

391إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصطفن فارس عذاب336584

 علي سلمان440188
392إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمرتضن

ن بدر441210  حسير
393إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصطفن

394إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمرتضن عادل عبيد38957

395إعدادية1كوثا 41625بابلذكرامير نوماس عذاب383559

396إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصطفن رزاق وحيد43408

397إعدادية1كوثا 41625بابلذكررواد وليد عبيد329631

398إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد عيد عبدعلي440164

ن جبار325615 399إعدادية1كوثا 41625بابلذكرطه ياسير

400إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد ثامر كتاب325176

401إعدادية1كوثا 41625بابلذكريحير غانم جبار41911

402إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصطفن محسن خصاف6891

403إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد مظهر فالح440347

404إعدادية1كوثا 41625بابلذكرالحسن محمد ظاهر6587

405إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعبدالسالم سعدون خضير40826

ن حامد عبيد332146 406إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسير

407إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي محسن علي6678

408إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد نبيل خضير441323

409إعدادية1كوثا 41625بابلذكرضياء مهدي خميس41300

 علي مطر7031
ن 410إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسير

411إعدادية1كوثا 41625بابلذكرجاسم محمد افندي5907

412إعدادية1كوثا 41625بابلذكريوسف جاسم محمد529981

413إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسن صالح حسن330584

414إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمرتضن سعد بريسم440093

415إعدادية1كوثا 41625بابلذكرفراس حميد دغش441048

416إعدادية1كوثا 41625بابلذكرباقر كاظم فالح441100

417إعدادية1كوثا 41625بابلذكرثابت محمد منشد528555

ن37366 418إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمنتظر عالء حسير

419إعدادية1كوثا 41625بابلذكركرار طالب هجيج37012

420إعدادية1كوثا 41625بابلذكررسمد شاكر محمود331561

421إعدادية1كوثا 41625بابلذكرغيث عودة ساجت338871

ن حافظ مخيلف43739 422إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسير

ن عثمان341001 423إعدادية1كوثا 41625بابلذكرقاسم حسير

424إعدادية1كوثا 41625بابلذكرقاسم عالء احمد529888

425إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمجيد حميد عبد454923

426إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحارث نعمة دلف333256

ن38941 427إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد محمد حسير

428إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد صباح حسون341133

429إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصطفن محمد عمران42557

430إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد قاسم عبدضيف343807

431إعدادية1كوثا 41625بابلذكريارس عدنان دحام39188

432إعدادية1كوثا 41625بابلذكرسجاد غازي كطوف340829

433إعدادية1كوثا 41625بابلذكربارق تركي خليف528572

ي529798
434إعدادية1كوثا 41625بابلذكرسجاد محمدعلي غين



435إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمنتظر جواد اكريم383497

ي544435
436إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد شهيد راضن

437إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمهند صالح خضير382837

438إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد حمزة نارص39328

439إعدادية1كوثا 41625بابلذكرغيث ناهض حامد545806

440إعدادية1كوثا 41625بابلذكركرار كاظم عيدان528807

441إعدادية1كوثا 41625بابلذكرسيف عباس خضير6479

442إعدادية1كوثا 41625بابلذكربراء مصلح وداي341103

ن مبدر37129 443إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي عبدالحسير

444إعدادية1كوثا 41625بابلذكريوسف جواد كاظم7059

445إعدادية1كوثا 41625بابلذكرميثم باسم علي335796

446إعدادية1كوثا 41625بابلذكركرار حمزة مبدر41953

ار تميم333160 447إعدادية1كوثا 41625بابلذكركاظم رسر

448إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعبدهللا محمد هاشم443925

449إعدادية1كوثا 41625بابلذكرميثم خضير عباس340977

 علي جياد38693
ن 450إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسير

451إعدادية1كوثا 41625بابلذكرامير احمد دغش440518

452إعدادية1كوثا 41625بابلذكركاظم صالح عايد37138

453إعدادية1كوثا 41625بابلذكرضياء محمد احمد529782

ن45806 454إعدادية1كوثا 41625بابلذكرامير فاضل حسير

455إعدادية1كوثا 41625بابلذكرامير عتاب حمزة528636

456إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسام هادي ساجت6703

457إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد عبدالحمزة فالح338286

 خضير مجيد331827
458إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصطفن

459إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد حسن علي44199

ن مريز444099 460إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي حسير

461إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد شايع غاوي444109

462إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمؤمل محمد يونس379240

ن عباس383128 463إعدادية1كوثا 41625بابلذكريوسف حسير

464إعدادية1كوثا 41625بابلذكرنارص محمود مظهر331664

465إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعبدهللا محمد فاضل529862

ن عادل محمد330763 466إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسير

467إعدادية1كوثا 41625بابلذكرجعفر محمد صبار440206

468إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد بدر طه337556

469إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي موس مهاوش6623

470إعدادية1كوثا 41625بابلذكرابراهيم عكموش حمود339221

ي331386
471إعدادية1كوثا 41625بابلذكررضا طعمة راضن

472إعدادية1كوثا 41625بابلذكرابراهيم نعمة تومان42125

473إعدادية1كوثا 41625بابلذكريارس احمد مخيف443772

474إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد هادي نارص529831

475إعدادية1كوثا 41625بابلذكرباسم محمد شاطي37354

476إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحاتم اكرم عاجل331358

ن سلمان382892 477إعدادية1كوثا 41625بابلذكريوسف حسير

478إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمنتظر كامل عبدالسادة44364

479إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمرتضن فالح حسن444163

480إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد نعمة تومان41550

481إعدادية1كوثا 41625بابلذكرثامر طالب دغش528658

482إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد سعد نعمة326788

483إعدادية1كوثا 41625بابلذكرايرس شعبان عثمان326105

484إعدادية1كوثا 41625بابلذكرزيد محمد صالح333204

485إعدادية1كوثا 41625بابلذكرزياد طارق عبدهللا5985

486إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحيدر جعفر عالوي331465



487إعدادية1كوثا 41625بابلذكركرار رياض جاسم331453

 علي7052
ن 488إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسن حسير

489إعدادية1كوثا 41625بابلذكرنعمة جاسم حسن528709

490إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي حازم حسن44531

491إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعباس محمد حمزة382961

ي331407
492إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسن عبداالمير صحن

493إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي عبدالمجيد محسن6920

494إعدادية1كوثا 41625بابلذكرسجاد رزاق وحيد326754

495إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي محسن حمود335841

496إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي صباح علي325774

497إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحمد عمران عودة383449

498إعدادية1كوثا 41625بابلذكرصادق عايد ابراهيم38539

499إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي عباس محمد6687

500إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي ابراهيم كاظم441077

ن حمد382926 501إعدادية1كوثا 41625بابلذكرماهر حسير

ن عبد331815 502إعدادية1كوثا 41625بابلذكرهادي حسير

503إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد مهدي يحير331717

504إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمدعلي نصير محمدعلي441188

505إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد محمد كاظم443846

506إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعبدالرحمن صالح حسن337369

 علي529917
ن 507إعدادية1كوثا 41625بابلذكرابوطالب حسير

508إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعمر خضير حمود340500

509إعدادية1كوثا 41625بابلذكرطارق خالد سعدون6441

510إعدادية1كوثا 41625بابلذكرابراهيم محسن نجم339904

511إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحازم نعمة دلف41999

512إعدادية1كوثا 41625بابلذكرامير حسن تليل544450

513إعدادية1كوثا 41625بابلذكرواثق وليد دخيل36509

514إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد عبدالرضا اعالن443802

515إعدادية1كوثا 41625بابلذكربهاء داود نشمي454971

ن عبدهللا ابراهيم339113 516إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمعي 

ن عثمان339776 517إعدادية1كوثا 41625بابلذكرهاشم حسير

518إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحسن وهاب عناد39671

ن طشطوش موحان41883 519إعدادية1كوثا 41625بابلذكرياسير

520إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمؤيد اسماعيل عبيد331711

 علي529879
ن 521إعدادية1كوثا 41625بابلذكرسجاد عبدالحسير

ن337904  عبدالكريم حسير
522إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصطفن

523إعدادية1كوثا 41625بابلذكرداود حامد خضير6790

524إعدادية1كوثا 41625بابلذكراوس سامي حميد325847

525إعدادية1كوثا 41625بابلذكرفؤاد فوزي عبد469234

526إعدادية1كوثا 41625بابلذكرايهاب باسم محمد38827

527إعدادية1كوثا 41625بابلذكرانور وليد فاضل340457

528إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعبدهللا محمد حسن443892

529إعدادية1كوثا 41625بابلذكركرار سعيد رحمان544273

530إعدادية1كوثا 41625بابلذكركريم ذياب كاظم39649

531إعدادية1كوثا 41625بابلذكرضياء جاسم محمد469239

ن5981 532إعدادية1كوثا 41625بابلذكركرار محمد حسير

ي6841 533إعدادية1كوثا 41625بابلذكريوسف عبدهللا ناجر

534إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعباس مزاحم محمد529963

535إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمهيمن حامد مهدي6865

536إعدادية1كوثا 41625بابلذكرسعد عبدالحمزة جابر528629

 علي529885
ن 537إعدادية1كوثا 41625بابلذكرفرقان عبدالحسير

538إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسام عدنان كاظم34477



539إعدادية1كوثا 41625بابلذكرتوفيق ستار سعد443551

540إعدادية1كوثا 41625بابلذكرابراهيم حامد مهدي7010

541إعدادية1كوثا 41625بابلذكرتكليف علي هادي337795

542إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي خضير جياد38808

543إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي نارص عبود331808

544إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعظيم نجم سهر529870

545إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصطفن كامل نايف339722

546إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسن وهاب عناد44392

547إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمنتظر حسن تليل333624

548إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعالء مصلح وداي443871

549إعدادية1كوثا 41625بابلذكررامي حامد كاظم336925

550إعدادية1كوثا 41625بابلذكرطارق كاظم عبيد443886

551إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسن اركان محمود333108

552إعدادية1كوثا 41625بابلذكرقيس حميد رحيم529914

553إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحمزة مجيد جواد340879

554إعدادية1كوثا 41625بابلذكركرار حميد دغش440997

555إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد اسماعيل خضير330460

556إعدادية1كوثا 41625بابلذكرهاشم حسن اسماعيل528764

557إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصطفن محمد حمزة42332

ن صالح مهدي341021 558إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسير

559إعدادية1كوثا 41625بابلذكرامير غسان محمد340805

 سامي علوي528750
560إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمرتضن

 حازم محمدعلي340480
561إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمرتضن

562إعدادية1كوثا 41625بابلذكرسجاد نزار محسن40604

ن325731 563إعدادية1كوثا 41625بابلذكرزياد احمد حسير

564إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصطفن هادي نارص529807

565إعدادية1كوثا 41625بابلذكررياض حاتم بدري40364

566إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد محمد جابر528563

567إعدادية1كوثا 41625بابلذكرسيف مهند غركان35329

568إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد عدنان جواد557126

569إعدادية1كوثا 41625بابلذكراكرام نعمة خلف36939

570إعدادية1كوثا 41625بابلذكرتراث علي محمود39772

571إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد باسم محمد5873

572إعدادية1كوثا 41625بابلذكرابراهيم محمود مظهر339797

573إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصطفن رعد محمد6476

574إعدادية1كوثا 41625بابلذكرسالم احمد عبد6344

575إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي فيصل غازي6535

ي444636
576إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسن عيىس راضن

577إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعبدالمهيمن قيس بريسم339745

578إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمؤيد قاسم كامل382876

579إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسام عبدعمران محمد44286

580إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد جاسم عبدعلي35274

581إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسن محمد نعمة443599

582إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمروان علي خلف333093

583إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحازم جواد كاظم6710

584إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحيدر علي طعمة340814

585إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد حمزة عليوي339831

586إعدادية1كوثا 41625بابلذكرايرس ابراهيم سلمان282693

587إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي رحمن كامل331832

588إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي الرضا خليل كوكز6275

589إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحكيم شعالن خلف35143

590إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحيدر رزاق وحيد43762



591إعدادية1كوثا 41625بابلذكرقاسم عبيد عمران325759

592إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصطفن عباس حامد36501

ي كاظم6420
593إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحيدر هانن

594إعدادية1كوثا 41625بابلذكراثير مؤيد غركان6464

595إعدادية1كوثا 41625بابلذكرشهاب احمد سياب528712

596إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحمزة جواد رشيد379046

597إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصطفن عادل سعيد339576

598إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد نض سعدون444767

599إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد حمزة كاظم341149

600إعدادية1كوثا 41625بابلذكررعد سعدون مطر44426

601إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي ماجد هادي6807

602إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي ثائر سلمان444419

603إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي سامي فالح544274

604إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصطفن كريم ابراهيم6795

605إعدادية1كوثا 41625بابلذكرانس سالم حمد529803

606إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمنتظر كمال طه528726

607إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد عادل ردام331419

608إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي قاسم عبود339661

609إعدادية1كوثا 41625بابلذكربسام داود حاجم6755

610إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي مزهر راشد42917

ن عليوي نارص7015 611إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسير

ن موس325707 612إعدادية1كوثا 41625بابلذكرامنة ياسير

613إعدادية1كوثا 41625بابلذكرسيف حاتم مراد444278

614إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمالك محمد جبار379286

615إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد حمزة بديوي440055

616إعدادية1كوثا 41625بابلذكرسجاد نوماس عذاب336119

617إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمرتضن عباس خضير441351

618إعدادية1كوثا 41625بابلذكرنوري حسن علي38451

619إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحميد حامد دلي325031

ن383568 620إعدادية1كوثا 41625بابلذكريوسف سلمان حسير

621إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد حمزة سلمان34035

622إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمرتضن صاحب هادي7019

623إعدادية1كوثا 41625بابلذكرليث سعد عبدالجبار383603

624إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعبدالرحمن محمد يونس379079

625إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصطفن ابراهيم فاضل443693

626إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي خالد جريان340938

ن عبد6263 627إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعبدهللا حسير

628إعدادية1كوثا 41625بابلذكريارس كاظم عبيد37088

629إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد فاضل عبيد528734

630إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعبدهللا طه كاظم331557

631إعدادية1كوثا 41625بابلذكرناطق زيدان خلف41524

ن عناد554447 632إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد حسير

633إعدادية1كوثا 41625بابلذكرخضن حاتم طالب331532

ن محمد ابراهيم444748 634إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسير

ن حميد دغش441028 635إعدادية1كوثا 41625بابلذكرامير

636إعدادية1كوثا 41625بابلذكرصفاء طه محمد6526

637إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصطفن حماد شهاب554455

638إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمنتظر علي حسن382937

639إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي باسم علي6405

 علي339785
ن 640إعدادية1كوثا 41625بابلذكرامير حسير

641إعدادية1كوثا 41625بابلذكريارس عمار كتاب383595

ن ثامر سلمان5877 642إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسير



643إعدادية1كوثا 41625بابلذكرسعد حمزة كزار329908

644إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد عبدهللا عبدزيد325740

645إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد خضير عبيد383143

ن عبدالحمزة333191 646إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي حسير

647إعدادية1كوثا 41625بابلذكرهيثم عامر سعدون41087

648إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحمد ثامر جدوع340996

649إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمحسن حافظ عمران444453

650إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعبدهللا موس مهاوش6614

651إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي نعمان حامد528759

652إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحيدر فجر عامود326229

653إعدادية1كوثا 41625بابلذكرامير شمران مذبوب440690

654إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي باسم طعمة331329

655إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعبدهللا حامد كاظم528667

656إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد خضير حمود340598

657إعدادية1كوثا 41625بابلذكرليث عودة ساجت39901

658إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحيدر جبار عبدالواحد340040

ن عبدهللا شمران340723 659إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحسير

660إعدادية1كوثا 41625بابلذكرقيض خضير مجيد441632

661إعدادية1كوثا 41625بابلذكرسيف عبدالحمزة جابر38174

662إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي خليل هادي37126

663إعدادية1كوثا 41625بابلذكركرار سامي عدنان326148

664إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعبدهللا بحر خالد530128

665إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد جسام باضي444445

666إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصطفن باسم محمد41179

667إعدادية1كوثا 41625بابلذكرناظم شارع مياح441343

668إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعباس حمزة عبيس443548

669إعدادية1كوثا 41625بابلذكركرار رعد دريجل330719

670إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي هالل شمران6452

671بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكريونس حميد شبيب340402

672بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحميد عبيد طفيل330137

ن علوان43778 673بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحيدر حسير

674بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحيدر طعمة علي443734

675بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعلي حماد حاتم337881

ن383164 676بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرعامر نض حسير

677بكالوريوس1كوثا 41625بابلذكرحمزة محسن علوان330394

678دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمؤيد كريم عبيد339865

ن جاسم عيدان34436 679دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحسير

680دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمالك سلمان حسون41492

681دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمحمد عبدالحليم برهي43906

682دبلوم1كوثا 41625بابلذكرقضي خضير فاضل384394

ن جليل ناهي6641 683دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحسير

684دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمازن سهيل هادي39016

685دبلوم1كوثا 41625بابلذكرمكصد علي نوري43954

686دبلوم1كوثا 41625بابلذكرسعدون عبد عباس44597

687دبلوم1كوثا 41625بابلذكرطه جبار حميد340893

ن احمد كيطان37064 688دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحسير

يف42527 689دبلوم1كوثا 41625بابلذكرناجح عطيوي رسر

690دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحاتم احمد فضالة441663

ن كاظم هادي38399 691دبلوم1كوثا 41625بابلذكرحسير

692إعدادية1كوثا 41625بابلذكرفاضل عباس عبدهللا339291

693إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعباس محمد كتاب34685

694إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحيدر حامد عبيد529920



695إعدادية1كوثا 41625بابلذكررعد مهدي ربيع41966

696إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد رزاق جبار339128

697إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد جميل علو440455

698إعدادية1كوثا 41625بابلذكرثائر خضير محمد6774

699إعدادية1كوثا 41625بابلذكرصالح زغير حمود6582

700إعدادية1كوثا 41625بابلذكرمصعب عبيس محسن38736

701إعدادية1كوثا 41625بابلذكرظاهر مسافر تومان441639

702إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعلي صبار كعيد440838

703إعدادية1كوثا 41625بابلذكرعدي مرزة حمزة336908

704إعدادية1كوثا 41625بابلذكرحمزة نارص شعالن42761

705إعدادية1كوثا 41625بابلذكررحيم عبيد مطر44207

706إعدادية1كوثا 41625بابلذكراحمد عبد خضير340845

1ماجستير1كوثا 41625بابلأنيىاخالص شاكر عمران441654

2ماجستير1كوثا 41625بابلأنيىانوار كامل فليح34102

ي هالل440617 شوق عريير
3ماجستير1كوثا 41625بابلأنيى

سعدية ترف علي359766
4بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيى

ي حسون325015 واجدة عبدالنير
5بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيى

6بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىرشا صباح غضبان441156

7بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىسناء كريم قاسم337941

8بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىهيام دعيج نجم331431

دعاء علي نوطي443655
9بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيى

ي535522 نعيمة كريم صلير
10بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيى

ن530051 ه عبداالمير حسير 11بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىامير

ي530008 فاطمة كريم صلير
12بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيى

ن خضير444679 13بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىارساء ياسير

ن383158 14بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىسهام مرزة حسير

15بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىنورا صباح غضبان6820

ي هالل440610 افاق عريير
16بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيى

17بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىسندس فاضل كاظم528549

ى ابراهيم حمزة545731 18بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىبرسر

19بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىامل فاضل سحاب440641

20بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىاسماء عبدالقادر عبدالرزاق384542

ن40135 سارة سامي عبدالحسير
21بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيى

22بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىانعام راشد حمزة440072

اكرام مزعل علي441219
23بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيى

ي هالل440601  عريير
ن 24بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىحنير

25بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىميساء كريم عباس326859

ن359660 26بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىرحاب عادل عبدالحسير

27بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىرنا محمد خضير440179

28بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىختام حازم عبدهللا36864

29بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىشيماء جاسم حمود383441

30بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىايمان جبار هليل41392

31بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىازهار راشد جسام382946

32بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىخمائل محسن عالوي444300

33بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىسعاد فاضل عباس440727

34بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىوجدان عباس مهدي528634

35بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىزينب كاظم موس40327

سليمة محمد عكيلي383492
36بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيى

37بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىاسماء رزاق يوسف6552

38بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىرواء رزاق يوسف377168

39بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىعبير غضبان غدير441561

40بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىبيداء سعدي عبدالحمزة544758



41بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىارساء مكي علوان42603

42بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىنور مشعان محمد6496

43بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىكفاح عبدالمنعم عبدالهادي331340

44بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىنورا اسماعيل لطيف336781

45بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىثناء فواز ريثان326135

نغم حمزة علي338840
46بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيى

47بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىعبير شمران مذبوب38047

48بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىميس حميد رحيم528608

49بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىرسل جاسم محمد440794

ابتهال مكي علوان38600
50بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيى

51بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىانتصار صباح حسن331314

52بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىايمان صالح نجم332133

53بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىرفل جاسم محمد440806

ن383544 54بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىبيداء برتو حسير

ن333289 ن نارص حسير 55بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىياسمير

56بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىاسيل عبدهللا منصور326042

57بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىبراء فؤاد محمد444539

58بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىياسة عبدالكاظم سالم35201

ن عبدهللا325688 ى معير 59بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىبرسر

 علي35435
ن 60بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىسحر حسير

61بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىساره كريم عبيد6513

62بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىهبة عبدالحمزة فالح338276

63بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىايمان جاسم فاضل440437

64بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىمها عبدالحمزه فالح443488

65بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىرغد عدنان حميد544279

66بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىزينة محمد عبيد33942

67بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىايناس عبد جمعه382820

ن محسن عبيس441599 68بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىام البنير

69بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىزمن محمد عبيد337221

ن455117 70بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىحال غازي حسير

71بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىهالة حافظ محسن5953

ن نصيف441300 72بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىنجالء حسير

73بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىتيسير عباس جواد444708

74بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىوالء خالد عبدهللا326198

75بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىنورس كريم نايف440935

ن7034 76بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىمها غازي اعنير

خلود تركي عبد343794
77دبلوم1كوثا 41625بابلأنيى

78دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىنعيمة حامد عبدالسادة339695

79دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىمحاسن عبيد حايف444344

سعاد علي حمزه42258
80دبلوم1كوثا 41625بابلأنيى

81دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىرحاب عبدالمنعم جاسم43054

82دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىفردوس عبدالزهرة متعب340065

83دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىحنان محمود حسون440894

84دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىشيماء داود سلمان332208

85دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىزبيدة هادي محمد340184

86دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىداليا صالح مشعان440381

87دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىابتهال حسن جرد441186

88دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىرواء ثجيل عبد34772

89دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىامل فواز ريثان441345

90دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىنمارق كريم كاظم443680

91دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىثمينه خضير شبيب341058

ي جاسم39708
ن
92دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىمروة وق



ن378957 93دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىمالك عبدالرسول حسير

نادية حمزة علي38205
94إعدادية1كوثا 41625بابلأنيى

95إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىرغد مارد ثامر6518

96إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىشيماء كريم عبدالعباس326178

97إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىصبيحة زغير حمود440919

98إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىنعيمة خليف منصور443917

99إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىميسون خزعل كاظم339254

100إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىعاصفة خضير محمد440957

101إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىدالل ثكيل ابراهيم441676

102إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىاكرام جاسم محمد441648

103إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىزينب علي كاظم6537

104إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىرسور محمد ابراهيم329487

105إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىمروة مجيد عبيد329609

106إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىهند عباس نعمة44994

107إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىكواكب بديوي سعيد6577

ي رزاق عبدهللا38445
108إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىامانن

109إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىرباب نجم عباس39681

1ماجستير1كوثا 41625بابلأنيىسارة جعفر عالوي43198

ي ثابت35392
2ماجستير1كوثا 41625بابلأنيىفاطمه لطفن

3بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىارساء احمد هاشم39919

4بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىبتول محمد فاضل528724

ن حسن37162 5بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىنرسين ياسير

ي39048
6بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىسارة عباس شمحن

7بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىعلياء عزيز كاظم36101

8بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىميسم طالب احمد44395

9بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىمريم مشعان محمد6489

10بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىدعاء عباس غدير440802

11بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىزينب بدر طه38790

12بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىنرسين احمد فرج38624

13بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىرحاب اركان كاظم326446

نورة سامي زعال6731
14بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيى

15بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىهدير جهاد جواد340416

16بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىشذى عبدالكريم مراد144457

17بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىسارة اسماعيل لطيف440884

18بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىزينب بدر عبيد6723

ين احمد فرج38588 19بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىشير

20بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىزهراء مشعان محمد6861

21بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىبسمة باسم طعمة331320

22بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىالتفات حاتم بدري42065

23بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىحنان رحيم عبدالكاظم330208

24بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىنور خضير حمزة6666

25بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىسحر داود حاجم440720

26بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىاسيل حمزة عبيد34734

27بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىنادية سعيد ظاهر441703

28بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىمنار رسول احمد337950

29بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىهبة حامد عبيس340129

30بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىورود سعدون محمد441410

31بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىنبا فالح حميد336769

32بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىنرسين رحيم سعدون441634

33بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىهديل عبدالكريم عبدالسالم37824

34بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىرحاب صالح مخيف528603

 علي6784
ن 35بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىسوسن عبدالحسير



ي43021
36بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىسىه صبار منان 

37بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىرنا ثائر حمزة359741

38بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىنور حميد عجمي6996

39بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىسارة محمد فاضل338744

ن528559 غفران علي حسير
40بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيى

41بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىحمزة عادل ابراهيم336262

42بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىسحر نعيم شاكر336955

43بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىنورة حامد نعمة264926

44بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىهالة رزاق هادي6663

45بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىزينب سليم عليوي37048

46بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىمصطفن سلمان عبيد338923

47بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىابتهال حاوي خليف38576

48بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىرسى خالد هادي6255

49بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىهبة صالح وداي36847

50بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىرسل محمد حميد336943

51بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىفاطمة كاطع عطية37627

52بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىفاطمة اكرم كامل326879

53بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىزهراء حامد كريم330687

54بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىسمر حسن علوان44254

55بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىشهد ماجد هادي37724

56بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىضح حافظ محسن37284

57بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىجيهان حميد عبيد330157

58بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىاسيل عبدالرزاق فاضل336963

59بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىزينه صالح حسن331459

60بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىارساء عزيز جابر544463

61بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىشهد رعد فري    ح38187

62بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىكوثر صالح نجم331348

63بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىهاجر جعفر عالوي43105

ان علي حسن382932 نير
64بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيى

ن325556 65بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىعال عبدالكريم حسير

66بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىجنان فالح جليل528689

ي حسون37584
67بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىرجاء هانن

68بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىاالء حيدر عطية5913

69بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىوفاء عبدهللا مدلول325568

70بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىدعاء مجيد جواد336157

71بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىبدور عبداالمير فاضل332065

72بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىحنان رزاق جبار441199

73بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىفاطمة حسن دايش5950

74بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىرهام وليد مانع37746

75بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىسارة عباس مهدي338862

76بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىعبير جاسم عبيد325474

77بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىحوراء ماجد ثامر455090

78بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىعذراء حامد كريم383646

79بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىزهراء عبدالحمزة جابر528624

80بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىبراء جودة مهاوش6589

81بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىناريمان رحيم سعدون441628

82بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىابتهال فالح وداي38843

83بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىهبة فالح حميد338825

وش438592 84بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىداليا ناجح حي 

85بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىحنان كامل فليح42363

86بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىهبة عزيز جابر326589

87بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىلمياء هالل زغير528695



88بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىوالء كاظم عبيد338142

ن كريم عبيد338594 89بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىحنير

90بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىمريم عبدالكاظم عبدربه332243

91بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىغفران سمير سعدون338667

سالي ماجد حميد331750
92بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيى

اس زيدان كلف329539 93بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىنير

94بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىماري رزاق عيد441372

ن جبار440326 95بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىرؤى حسير

96بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىرواء سلمان عبيد333465

97بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىايات ثامر سلمان5934

98بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىكوثر عليوي مطرسر38364

99بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىحوراء مجيد دهان332269

ن خضير325560 100بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىانس ياسير

101بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىزهراء عبدالكريم كاظم38378

102بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىمالك عماد صخر383532

103بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىزهراء بدر عبيد297465

104بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىرانيا حكيم عبدالكاظم331308

غفران سامي فالح38355
105بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيى

106بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىفاتن خالد محسن324945

107بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىسحر مشتاق طالب443463

هديل محمد علي6684
108بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيى

109بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىافراح عبداللطيف عباس331976

110بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىزينة حازم كسوب421459

111بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىسلوى مجيد عبيد327399

112بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىشوق صالح هادي544290

113بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىريام محمد صالح338687

114بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىسحر محمد عبيد441368

115بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىشيماء ياس خضير40004

116بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىرنا حسن سليمان333775

رغده سامي فالح528674
117بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيى

118دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىريام محمد هاشم34341

119دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىنورا حمزه عبدهللا44219

120دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىمروة شذر فزاع440665

121دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىزينب عبد محمد38321

122دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىحنان شاكر ادنان440264

123دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىمؤيد نهار عبدهللا37105

ى ابراهيم خضير530112 124دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىبرسر

125دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىضح رحيم نارص325244

126دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىنور عبد هاشم6624

127دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىحنان عبدالكريم كاظم528767

128دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىاسماء حسن مظهور6941

129دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىنور عبدالصمد عباس329929

130دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىيرسى عباس غدير6708

131دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىاسماء حسن تليل544470

132دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىابتهال كاظم خضير331635

ن جليل34586 133دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىصابرين عبدالحسير

134دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىزينة ميثم وهيب441321

ن رزاق عبدهللا36910 135دبلوم1كوثا 41625بابلأنيىحنير

136إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىسبا سلمان عبيد338916

137إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىزينب مهدي علي6858

138إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىزينب حاتم احمد441670

139إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىعذراء ناهض مرزة38280



140إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىحوراء ناظم عزيز41318

ي طالب339791 141إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىزهراء ناجر

142إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىميس احمد خادم331729

143إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىبراق كامل نايف339738

144إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىشيماء هادي نارص529828

145إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىنور طالل ابراهيم383151

146إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىعبير احمد دغش443644

ن عبيد338817 147إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىايهقان ياسير

148إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىرشا فارس عبدهللا338501

149إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىبلسم اسماعيل لطيف528743

150إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىايناس صالح سمير6648

151إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىعذراء نؤاس خضن441588

152إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىزينة زيدان كلف339609

بتول سامي زعال6470
153إعدادية1كوثا 41625بابلأنيى

154إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىديانا حازم مانع43064

طيبة محسن علي327517
155إعدادية1كوثا 41625بابلأنيى

ن ستار هادي38915 156إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىحنير

157إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىرغد محذوف جابر528733

158إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىدالل باسم طعمة331323

159إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىتمارا اسماعيل لطيف443939

160إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىعذراء ابراهيم صير339585

اية محسن علي338653
161إعدادية1كوثا 41625بابلأنيى

162إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىصفا محسن حمزة443854

163إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىعذراء طه محمد6523

164إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىبراء كريم منصور528803

165إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىمها عتاب حمزة528707

166إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىضح جاسم عبيد443666

 علي443809
ن 167إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىمالك حسير

168إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىدعاء حامد عناد444032

169إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىلهيب كريم عبيد330640

170إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىارساء علي حمزة6580

171إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىحوراء حامد كريم382911

172إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىمها حازم فاضل325922

173إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىايناس مهاوش ذياب327018

174إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىزهراء عبدالخضن محمد444728

175إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىايمان خليف عبيد441114

ن موس330049 176إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىارساء ياسير

177إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىاسماء محمد خضير383503

178إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىنورس ستار جبار330232

179إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىشهالء عبدالحمزة جابر528631

180إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىايمان صالح سمير6516

181إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىنور مجيد عبيد327387

182إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىقدس غازي تركي39910

183إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىورود كاظم بدر382848

184إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىعهود شاكر عبدهللا37636

185إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىحنان احمد رزاق339121

186إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىنورة داود سليم343782

ن544484 ي عالوي حسير
ن
187إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىكاق

188إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىحبور رسول احمد337923

نادية علي خلف337916
189إعدادية1كوثا 41625بابلأنيى

ن جليل331351 190إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىايات حسير

191إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىفيحاء حاتم عمران340747



192إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىارساء ابراهيم بريسم528655

193إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىرسل عبدالسالم مجباس7004

ق محمد صالح333234 194إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىاستير

ن ليث ميثم440171 195إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىحنير

196إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىامان خالد جريان338624

197إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىزهراء عبداالمير فاضل332015

ن عدنان دفار529770 198إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىرياحير

199إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىنور غانم جير340146

200إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىسارة مشتاق طالب272605

نور علي خلف42986
201إعدادية1كوثا 41625بابلأنيى

202إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىزهراء نزار عزيز6557

203إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىهجران فالح عبدالحسن7025

204إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىنور كريم راشد444141

205إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىرؤى خالد هادي37272

206إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىرانيا طالل ابراهيم340390

نجالء حسن علي383607
207إعدادية1كوثا 41625بابلأنيى

208إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىارساء نعمة عبدعون340101

209إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىغفران كاظم بريسم40593

210إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىموج حماد شهاب331547

211إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىميادة عبداالمير جير339211

ن صالح زغير272604 212إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىبنير

213إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىبشائر عبيد عبدالرزاق325605

سهير ثائر علي338237
214إعدادية1كوثا 41625بابلأنيى

215إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىزينب عليوي مطرسر39640

216إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىمالك حمزة كامل327481

217إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىيمامة كامل نايف331572

218إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىمالك كامل نايف444265

219إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىفاطمة كاظم بدر382865

220إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىزينب مكي عيدان383076

221إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىسلوى رسن شاطي339710

222إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىختام جاسم عبيد443784

والء بهاء علي38493
223إعدادية1كوثا 41625بابلأنيى

224إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىسارة شعالن عبيد35533

225إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىزينب هيثم علي34214

226إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىنجالء ابراهيم سعيد440493

227إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىاسيل خالد علوان528548

228إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىنهاد داود حاجم272600

229إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىزينب عدنان حميد441331

ن خضير340411 230إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىيرسى حسير

231إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىعذراء مجيد خضير529742

232إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىشهالء ماجد ثامر455078

233إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىنور حامد خضير5967

234إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىهدى حميد رحيم529818

235إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىحوراء احمد ابراهيم332852

236إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىزينب عبداللطيف عباس340920

237إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىامنة حسان صالح529772

رجاء حسن علي331211
238إعدادية1كوثا 41625بابلأنيى

239إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىرقية حيدر مظلوم440141

240إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىهدير احمد جير325805

241إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىنهلة قاسم محمد528680

242إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىعائشة كريم عباس329664

243إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىسكينة حيدر عطية36942



ن336495 244إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىسكينة جاسم حسير

245إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىهند جواد نعمة245080

246إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىسارة عباس يوسف382870

247إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىهند قاسم عبدالعزيز444725

248إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىزهراء نعمة عبدعون340090

249إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىعلياء محمد خضير383630

بيداء حسن علي325303
250إعدادية1كوثا 41625بابلأنيى

251إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىفاطمة مجيد خضير529756

252إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىهناء شاكر عبدهللا37615

ن عناد554445 253إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىايات حسير

254إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىكوثر جواد نعمة37767

ن330031 255إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىهبة احمد حسير

256إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىعذراء عدنان عايد38061

ي325855 257إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىعبير خلف ناجر

وداد علي فوزي330736
258إعدادية1كوثا 41625بابلأنيى

259إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىهدى كريم ظاهر383588

260إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىاية احمد محسن38480

261إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىغدير حسن سهيل331642

262إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىفاطمة عليوي مطرسر36993

263إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىسوسن مهدي خميس325625

264إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىرسل فالح عبدالحسن6673

رانيا علي صبار382904
265إعدادية1كوثا 41625بابلأنيى

266إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىهاجر هالل زغير528700

267إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىرسل محمد صالح333219

268إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىمريم حسان صالح529774

269إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىهند محسن سلطان441304

270إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىمائده محسن عبدهللا528648

ايمان صباح علي232869
271ماجستير1كوثا 41625بابلأنيى

272بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىاقبال صالح حمادي440487

ن43565 273بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىسندس حايف حسير

ى احمد فرج40378 274بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىبرسر

275بكالوريوس1كوثا 41625بابلأنيىشذى جميل عبيد38616

276إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىصبيحة عبد شذر272592

ن كرار339730 277إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىلقاء حسير

278إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىارساء حمود علوان528677

279إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىامنه احمد ذياب441683

280إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىابتسام خالص عنفوص6720

281إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىشيماء طالب كاظم43086

282إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىبان نجم عبيد37384

283إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىفاطمة عبد حسن58658

ن42956 284إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىسعدية حمود حسير

285إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىفوزية فزاع معارج272601

ن عرار383590 286إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىزمن حسير

ن339805 287إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىختام نض حسير

288إعدادية1كوثا 41625بابلأنيىانتظار مهز جيجان331648

1دكتوراه2الجواهري 22594بابلذكرمحمد حليم حسن477323

2ماجستير2الجواهري 22594بابلذكرماهر رحمن عبداالمير124394

ن خضير477969 3ماجستير2الجواهري 22594بابلذكرعامر حسير

4ماجستير2الجواهري 22594بابلذكرهيثم شعيبث جاسب477705

5ماجستير2الجواهري 22594بابلذكرعلي مكي عبد243506

6ماجستير2الجواهري 22594بابلذكرزيد كريم عزيز478440

7ماجستير2الجواهري 22594بابلذكرايهاب نعمان صالح124696



8دبلوم عالي2الجواهري 22594بابلذكركفاح رسمي جاسم272841

9بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرموفق طالب خضير127859

10بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرقيض حسن علي124648

11بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكركاظم عبيد كريم243773

12بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرغالب رحيم محمد124460

ن عبود502882 13بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد حسير

14بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحمزة خلف دوبة124637

15بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكررضا حمزة عبادي478321

ي274334
16بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرشامل معز راضن

17بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرابراهيم سعيد عبيد478317

ن نور جعفر127700 18بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسير

19بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراسماعيل عبدالخضن حمزة318716

20بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحيدر صادق حمد243812

21بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسن عباس نادر127133

ن خليل125466 22بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي عبدالحسير

23بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمود هاشم خضير124896

24بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد كاظم عبيدة126888

ي جابر124335
 
25بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي رزوق

26بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد سلمان مظلوم477959

27بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرماجد عبد شعنون226234

28بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرخليل حمزة عودة226588

ن حبيب عبود225722 29بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسير

30بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرخليل كاظم ظاهر478398

ن كاظم127635 31بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرفراس حسير

32بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسام حمزة خضير128011

ن503058 33بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحيدر فليح حسير

34بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد هاشم خضير124921

35بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي عباس حسن124548

36بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرشاكر حسن مطر278165

37بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسن عبداالمير عيىس125319

38بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرراشد هادي كاظم125314

39بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعادل نجم عبد243733

40بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكررائد حمزة علي243321

41بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرهيثم فخري عيدان243580

42بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمسلم عزيز كاظم127323

43بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرسامي مالك سلمان127022

ي وادي126822
44بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرتوفيق غين

45بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرصباح هادي محيسن125550

46بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرفالح حسن عبدايوب124933

47بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعمار مهدي جاسم404176

48بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرصدام عادل محمد125141

49بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكريعقوب يوسف حمزة477916

50بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرصالح حسن كاظم243742

ي جابر222072
 
51بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرنصير رزوق

52بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرماجد عبيد حميد124568

 علي125018
ن 53بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحسان حسير

ن فهمي مهدي243638 54بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسير

ن477765 55بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرسالم محمد حسير

56بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعباس حاتم يوسف503148

57بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرزيد رشيد مرزوك243566

58بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرفاضل كطران حمزه243817

59بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرصدام عباس سلمان477909



60بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكررسمد علي عبود127013

ن خلف244313 61بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد ياسير

ن علوان127617 62بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكررائد حسير

ن477421 63بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرصالح حسن حسير

64بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكروسام عباس سلمان476929

65بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحمود حاكم حمود502945

66بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرضياء كاظم حسن243804

67بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكربشير عبدهللا هادي125054

68بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكروميض داخل عيدان478052

69بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد سعدون عطية476924

70بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعباس كاظم طالب127015

71بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد فارس عالوي477981

ن خلف502798 72بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعبدالقادر ياسير

ن478065 73بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرهيثم صير حسير

74بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكررياض عبد ابراهيم503024

75بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرقضي سعدون عزيز477198

76بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد عباس علي476852

77بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسام عباس سلمان477086

78بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد عبد شعنون243308

79بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد كاظم علي404603

80بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكروالء كريم علي477853

81بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمنتظر مزهر خلخال243789

82بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرامجد عادل تركي478369

83بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي جواد عيدان127888

ن126953 84بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرسيف علي عبدالحسير

ي127293 85بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراسعد عباس ناجر

86بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي صبار نارص502835

87بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكردكلص تكليف مجيد127264

88بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد جواد كاظم127286

ن عبدالزهرة503102 89بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي حسير

90بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرغانم عبدالحسن رسهيد226101

91بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد عبدهللا هادي124529

ي جابر127852
 
92بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرميثم رزوق

93بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي صالح عبود259752

94بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرثائر نوري يوسف478308

95بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعالء عبدالكريم حسن127891

96بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكروسام صالح يوسف126927

97بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرهشام علي هادي503142

ي محسن536708 98بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي ناجر

99بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد ساهي هندي477810

100بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرخالد عباس جاسم125290

ي243371 101بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي مظفر ناجر

102بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد علي كريم478373

103بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعباس حمزة كاظم477925

104بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد حسن حمود127000

105بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرايهاب جعفر غفار278795

106بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكركرار علي حسن126284

107بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرامير نهاد كاظم477125

108بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرصالح ساهي هندي124611

109بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعالء فوزي عبدة127578

ن محمود مجيد243214 110بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسنير

111بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرزيد فاخر مطر126961



112بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد مكي عبد124740

113بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرغيث داخل عبد477944

114بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمهند احمد محسن478367

ف محمدفاتح عبدالرحيم502816 115بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرارسر

116بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي حمزة محمد124916

117بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرهشام عبدالكريم مهدي127634

118بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرهشام رباح عباس126934

119بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد مهدي محيسن124992

ي478343
120بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرسعد صالح راضن

121بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعالء عبدالكاظم مجباس536712

ي477157 122بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرالحكم احمد ناجر

123بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرامير عالوي كاظم125582

124بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرضياء مهدي محسن125723

125بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرقاسم كريم علي477995

126بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد كاظم عبدهللا124981

127بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد كريم عباس126969

128بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرنايف يوسف حمزة502856

ن شهيد536690 129بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد عبدالحسير

130بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد صالح عبيس477860

131دبلوم2الجواهري 22594بابلذكربشار اكرم كاظم537556

 عيدان علي502848
ن 132دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرحسير

ي جاسم125134
133دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرنعمان غين

134دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرمحمد خلف كاظم318707

135دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعلي صاحب مهدي125131

ن عبيس243632 136دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرمثين حسير

ن124948 137دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرليث كاظم حسير

 عبدعلي272839
ن 138دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرريسان حسير

139دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعقيل جاسم محمد477938

140دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعبدالحمزة كاظم عبيدة222065

ي حسن خلف127711
141دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرهانن

ن478080 142دبلوم2الجواهري 22594بابلذكروسام محمد حسير

غام كريم عبد124715 143دبلوم2الجواهري 22594بابلذكررصن

ن نعمة عباس502903 144دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرحسير

145دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعالء عباس حمزة477766

146دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرسعد جاسم محمد503082

147دبلوم2الجواهري 22594بابلذكراحسان علي عبيد125850

148دبلوم2الجواهري 22594بابلذكراحمد محمد عمران544988

ي احمد478358 149دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرسيف خير

150دبلوم2الجواهري 22594بابلذكراحمد عامر عبدزيد536710

151دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرمصطفن طالب عودة124708

152دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرزيد حامد ساير544513

153دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرستار حافظ هادي127389

ي جعفر عبود477890 154دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرخير

155دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرسالم علي هادي503019

ن127468 156دبلوم2الجواهري 22594بابلذكراياد نارص حسير

157دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرمصطفن صالح عبيس127522

158دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرانور محمد دايخ125308

159دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرامير جاسم محمد503042

160دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرمحمود قاسم حميد477828

161دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرمحمد ماجد شاكر127966

ن احمد كاظم476916 162دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرحسير

163دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرفاضل كريم عبيد125282



164دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرحيدر سلمان وحودي244340

165دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعلي عبيد عودة243527

166دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرمهدي يونس عبداالمير127120

167دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرفراس كاظم طارش127494

168دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرزين العابدين محمود علوان477734

169إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعامر علوان زيدان125669

170إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرفاضل شهيد عبيده125391

171إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرحيدر جاسم حسن476858

172إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرسجاد عباس سبهان502862

173إعدادية2الجواهري 22594بابلذكركريم عباس نادر126138

174إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرنصير عبدالصاحب ابراهيم124644

175إعدادية2الجواهري 22594بابلذكربسيم عبدالصاحب ابراهيم127948

ن125076 176إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرزيد علي حسير

177إعدادية2الجواهري 22594بابلذكراحمد كاظم حسن124747

ن باسم شاكر126988 1ماجستير2الجواهري 22594بابلذكرامير

2ماجستير2الجواهري 22594بابلذكراحمد عبدالرحمن نارص127741

3دبلوم عالي2الجواهري 22594بابلذكرعلي محمد زيدان126981

4بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد عباس نادر127115

5بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسن جليل عبيس127202

6بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسام ماجد خضير125750

7بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعمر كريم عبدالخالق559607

8بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحمزة قضي محمد127457

ن404057 9بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد علي عبدالحسير

ن127261 ن محمد حسير 10بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسنير

11بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكريارس احمد جاسم243362

ن فالح هندي124688 12بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسير

13بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد رعد عباس477721

14بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمصطفن ياس خضير126111

15بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي حامد حسن528391

ن خلف دوبة478336 16بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسير

17بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد عادل فالح125143

18بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي باقر جعفر126906

19بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي فيصل شدة124999

20بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعبدهللا سامر محمود273559

21بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد جواد دخيل478436

22بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرضياء وهاب سلمان278496

ي477161 23بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمصطفن احمد ناجر

24بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرامجد كريم علي477943

25بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرغيث علي عودة477911

26بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعالء محمد غالي126058

27بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد مهدي حمزة125262

28بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرسيف شهيد عزوز127612

ن محمود عنير503040 29بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسير

30بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي منذر هاشم127728

31بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمهند محمود شاكر477749

ي124866
 
32بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد ميثم رزوق

ي127217
 
ن ميثم رزوق 33بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسير

34بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي عايد عبيد124774

35بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعقيل حسن حمد125025

36بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمؤيد عماد وحيد477954

37بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمصطفن محمود هاشم124891

يف124534 38بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد علي رسر



39بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرامير كريمي كاظم502783

40بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرصادق كريم عزيز125296

ي127731
41بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد هادي راضن

42بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرصباح دريب عبيد244365

43بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرزين العابدين كاظم كردي477947

ن243595 44بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحيدر محيسن حسير

45بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكريوسف فيصل شدة124635

46بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرقاسم حيدر كاظم478332

47بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمود احمد هاشم124483

48بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمصطفن خليل حمزة128051

49بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعباس حسن عبدايوب478326

50بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد جاسم لفته127169

51بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرسجاد عباس علي125863

52بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحسن حميد نعمة478001

53بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرايوب كريم عزيز125301

54بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكركرار محمد فاضل477946

55بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد جواد كاظم124826

56بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسن علي حمزة478410

57بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعبدهللا قاسم كوكس127684

58بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي جبار عيدان243534

59بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمروان ظاهر محسن125243

60بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد ناظم محمد478356

61بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمصطفن رباح عباس124348

62بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرامير ظاهر جابر124539

63بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي حميد موس126968

64بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد باسم محمدعلي544718

65بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي محمود هاشم124885

66بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد فارس حازم127306

 علي حاتم127241
ن 67بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسير

68بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكررعد رزاق مراد125128

ن124683 69بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكركرار علي حسير

ن124625 70بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكركرار حيدر عبدالحسير

71بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد فليح عبدالحسن127620

ن127717 72بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد عامر حسير

73بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرتمام اسماعيل خليل125062

74بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمهند ابراهيم عودة124314

75بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكروالء عبدالكاظم مجباس125770

ن رسهيد كامل541535 76بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسير

77بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكركرار عبداالمير كمال124459

78بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمهند عبدالكاظم مجباس125848

ن ظاهر عباس502866 79بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسير

80بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد صالح مهدي127148

81بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد رحمةهللا عبدهللا244195

82بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي نارص عبد125305

83بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرصادق حافظ هادي127205

84بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرسليم كاظم يارس124485

85بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد اكرم هاشم127122

86بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرسيف عبدهللا فتح هللا126302

 يحير محسن477929
87بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمصطفن

88بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي فاضل كطران243686

89بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمنتظر خليل صاحب127823

90بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرساجد سامي نارص127599



91بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرثائر سامي عبيد502955

92بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسام علي سعيد127905

93بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد حسن طعمة124511

94بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحيدر فاضل جاسم243785

95بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي محمد صاحب477952

96بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي عادل عبدالجاسم127007

97بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراكرم صمد مجيد125195

98بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرسيف احمد هاشم124496

99بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد عباس عبد243667

100بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي عدنان محمد126883

101بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكركرار عبدالزهرة كشاش561528

102بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرفقار حميد جاسم536702

ن127450 ن ياسير 103بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد امير

104بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرذوالفقار علي قاسم127790

105بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي فارس رزاق124472

ن477130 106بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكروميض طعمة محمدحسير

107بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد حسن طعمة477998

108بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسن وفيق حسن126386

ن126618 109بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرغسان علي حسير

غام ظاهر محسن127060 110بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكررصن

111بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرانور عباس نادر126158

112بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي باسم عبدنور125207

113بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد حسن هاشم125101

114بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرامير خليل حمزة127087

ن خضير صبار126122 115بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرياسير

116بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكربشار عقيل حسن545001

117بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي عدنان نافع125892

ن403408 118بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكركاظم عباس حسير

119بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي ظاهر عباس127432

120بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرطالب كاظم جواد478314

121بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد ظاهر عباس243853

122بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحيدر عبيد عودة477757

123بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمد عباس ضايع476831

124بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي كريم سلمان243782

ن جابر عمران125110 125بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسير

ن جير478380 126بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعالء حسير

127بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرامير كاظم خليف536688

128بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسن سهيل نجم476903

129بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعدي حاتم حمزة125289

130بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد صالح يوسف127797

131بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرقاسم فيصل شدة125830

132بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي محمد عبدالرضا124971

133بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكررائد عايد طالب503093

134بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراحمد حسن عباس124914

ن403526  علي عبدالحسير
ن 135بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسير

136بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي كريم مهدي127696

137بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرباسل حسن علي124290

 علي فاضل478419
ن 138بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرحسنير

139بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكركرار كريم مهدي126519

140بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرعلي رستم مهدي124754

141بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرامير حاكم هاتف127554

142بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرسامر محمد صاحب545004



143بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرغيث عدنان عبدهللا126178

144بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرغسان عدنان شهيد124658

145دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرمحمد جواد صادق124559

146دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرمحمد ياس خضير125520

147دبلوم2الجواهري 22594بابلذكركرم احسان علي126675

148دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرحيدر عباس علي124947

149دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرايهاب ضياء عبيس125013

ن فيصل يوسف125446 150دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرحسير

151دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرامير ليث كاظم477912

152دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعبدهللا سليم علي125396

153دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرامير محمد سعيد502804

154دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرحيدر نجم عبد243088

155دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعمران جابر عمران125156

ن127500 156دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرزيد علي حسير

157دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرميثم سالم عليوي127584

158دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرامير شدهان جواد124291

ن عبيد127576 159دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعلي حسير

160دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرفاروق حسن علي127850

161دبلوم2الجواهري 22594بابلذكركاظم خليل كزار127332

162دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرحسن عباس حسن244826

163دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرمرتضن يونس عبداالمير126896

ن478032 164دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعباس حافظ حسير

165دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرمحمد زرع خليل125213

يف هاتف226702 166دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعلي رسر

ن حمزة125042 167دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرتوفيق حسير

168دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرحيدر ساطع حكيم125948

ي125012
ن كامل غين 169دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرحسير

ن سعد عباس124362 170دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرحسير

ن محمد هجة124445 171دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرحسير

172دبلوم2الجواهري 22594بابلذكراكرم كاظم خليف536683

173دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعلي محمد نارص125050

ي279504
174دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعبدهللا محمد راضن

ي احمد477924 175دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرحيدر خير

ن عايد عبيد244409 176دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرحسير

ن126221 177دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرحيدر محمد حسير

178دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعتاب عبيس عبدهللا460055

179دبلوم2الجواهري 22594بابلذكراثير صالح يوسف125771

180دبلوم2الجواهري 22594بابلذكركاظم عبدالكريم كاظم503158

181دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرسجاد ماجد شاكر126901

182دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعباس فالح طراد124951

183دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعلي خليل ابراهيم127488

184دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعلي حسن جير555407

185دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعلي محمد حميد503095

186دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرغريب نعمان علي502776

ي226150
 
187دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرمحمد وهاب رزوق

188دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعلي محمد عويد127257

189دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرمرتضن كريم حسن127695

190دبلوم2الجواهري 22594بابلذكررحيم عباس نادر127107

191إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرساطع اديب عدنان279187

192إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمحمد حافظ هادي126292

193إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرميثم محمد فلفل478405

194إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمحمد نجم عبدالكاظم126119



195إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمحمد محمود عنير528378

196إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمصطفن مؤيد جاسم126432

يف127680 197إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرسجاد سعد رسر

ن125782 198إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعالء عبدالهادي حسير

199إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعلي حيدر جاسم477207

200إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرخليل رعد خليل125673

201إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعباس ابراهيم سعيد125707

202إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمحمد مسلم عزيز126919

ي125792
203إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرصادق كامل غين

 علي محمد555409
204إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمصطفن

205إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمحمد سعد كامل528412

206إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعلي حيدر ثامر125345

207إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعلي صالح خليل477704

208إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعلي عماد مطر125728

209إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمرتضن كاظم سعيد126146

غام حازم عبدعلي477908
210إعدادية2الجواهري 22594بابلذكررصن

211إعدادية2الجواهري 22594بابلذكربقيع فارس هاشم503181

212إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرهشام سليم عباس477955

213إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمحمد قاسم عبدالزهرة126249

214إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرجبل كاظم هنون125370

215إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرغيث خالد علي125389

216إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعلي ثائر جواد502812

 علي صاحب242721
ن 217إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرحسير

218إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرحسن فالح حسن244281

219إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرصادق عبيد شاكر476945

ي125645 220إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرسجاد فراس ناجر

ن274823 221إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمنتظر واثق حسير

222إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعباس منذر شاكر125867

223إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمحمد عباس حمزة242743

ن242534 ن عالء ياسير 224إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرحسير

225إعدادية2الجواهري 22594بابلذكراحمد موفق طالب127575

226إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمحمد علي عزيز127053

227إعدادية2الجواهري 22594بابلذكررسمد عبدالخضن اسماعيل125861

228إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمحمد رعد خضير126952

229إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرامير جاسم سلمان126861

230إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعبدهللا حسن عبدالرضا127301

231إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعلي عباس زغير127409

ن243648 232إعدادية2الجواهري 22594بابلذكركرار حيدر عبدالحسير

233إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمنتظر عباس محمد536692

234إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمحمد الصادق عباس علي124619

235إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعلي عدنان نجم125111

 علي حاتم126190
236إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمصطفن

237إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرجعفر محمد عباس478337

238إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمنتظر احمد جاسم243464

239إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرسجاد عالء جير125405

240إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرامير عماد علي126345

241إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمالك عبدعلي حميد502895

242إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرخضن كاظم عباس243191

243إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعبدالرحمن عباس عبدالرحمن125986

244إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرسيف باسم جابر528433

ن125480 245إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرامير محمدعلي حسير

 علي عبدهللا128017
ن 246إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرحسنير



ن127662 247إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرزيد طارق حسير

248إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعمران عباس عبدالرحمن126041

249إعدادية2الجواهري 22594بابلذكراحمد احسان احمد125276

ن477923 ن محمد حسير 250إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرحسير

251إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعلي عباس علي125335

252إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعبدهللا خضير شاكر126378

ن244811 253إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمنصور كريم عبدالحسير

ن عليوي126338 254إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمنتظر حسير

ن مازن جبار124389 255إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرحسير

256إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمرتضن ابراهيم كاظم124491

257إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمصطفن احمد سعيد124353

258إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرزيد احمد عارف126555

259إعدادية2الجواهري 22594بابلذكركرار سليم عباس477960

260إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعباس عبداليمة خنجر126315

261إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمحمد حيدر اسماعيل126266

262إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعباس فارس فليح242404

263إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعلي القاسم محمد حبيب243517

ي125121
 
264إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرحيدر ميثم رزوق

265إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعلي كريم عزيز125311

266إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعلي ثامر شنشول243545

267إعدادية2الجواهري 22594بابلذكراحمد هيثم نارص126026

ن124549 268إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرخضن حيدر عبدالحسير

269إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرصفا خالد علي127762

270إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمحمد فالح علي125378

ن حيدر اسماعيل127514 271إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرحسير

272إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعباس صالح خليل477904

273إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرابراهيم مسلم عزيز127361

274إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعبدهللا كريم عباس124882

275إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعلي ضياء عبيس127377

276إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمحمدالباقر فالح حسن243603

277إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرحمزة خالد حمودي127650

278إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمحمد احمد علي124593

ي حسن126814
279إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرصفاء هانن

280إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرزياد ستار عمران127191

281إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعلي صمود عبدالكاظم556578

282إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمصطفن خليل صاحب124520

283إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمؤمل اياد محمود125654

ن فاضل536706  حسير
284إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمصطفن

285إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمحمد باسم هاتف243801

286إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرمحمد حمزة خلف127165

287إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرفالح ثامر هادي127175

ي125075
 
288إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعلي وهاب رزوق

289إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرحسن صفاء عزيز124888

290إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرقتيبة مسلم عبدهللا126484

يف هاتف125058 291إعدادية2الجواهري 22594بابلذكراحمد رسر

ن خضير عباس243597 292إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرحسنير

293إعدادية2الجواهري 22594بابلذكراحمد نبيل علي127477

294إعدادية2الجواهري 22594بابلذكركرار محمد عبدالرحمن127861

295إعدادية2الجواهري 22594بابلذكراحمد علي هاشم127322

ي476913
ن كاظم راضن 296إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرحسير

297إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعادل محمد كريم126227

298إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعلي عدي عبدالهادي528440



299بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكراسعد بهاء غزاي125263

300بكالوريوس2الجواهري 22594بابلذكرمحمود كاظم عبيد126248

301دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرالمصطفن اسماعيل عيدان125801

ي243469
302دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعباس عبدالزهرة سبي 

303دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرنورس حسن عبدهللا127082

304دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرعالء هادي جدوع124969

305دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرفالح حسن عليوي124720

 علي127095
ن 306دبلوم2الجواهري 22594بابلذكرحيدر حسير

307إعدادية2الجواهري 22594بابلذكراحسان علي كاظم127531

ي227780 308إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرعالء ابراهيم مير

309إعدادية2الجواهري 22594بابلذكرظاهر يحير صفوك125829

1دكتوراه2الجواهري 22594بابلأنيىعروبة حاتم عبيد502758

2دكتوراه2الجواهري 22594بابلأنيىايناس مكي عبد125092

3ماجستير2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء عقيل حسن127540

4ماجستير2الجواهري 22594بابلأنيىارساء جابر خلف477714

5دبلوم عالي2الجواهري 22594بابلأنيىفاتن عباس ناعور502877

6بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىفريال شجاع مزاحم502889

انتصار محمدعلي هادي124793
7بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيى

8بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزينب كاظم عبود127049

9بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىاسيل احمد محمود476880

ن124583 10بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىوفاء نارص حسير

ن124602 11بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىذكرى نارص حسير

12بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىهدى هادي دخيل125469

ن حمد243684 13بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىشيماء حسير

14بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىوفاء كامل كاظم123647

15بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىانعام فاضل عجيل477764

16بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىرونق عدنان سويدان124305

17بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىاالء جبار عبد477974

18بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىشذى عيدان مهدي503064

19بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىحنان مدلول محسن125003

20بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىتمارة كاظم شاكر476941

21بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىثناء نعمة جاسم273837

22بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىلم سلمان عباس243050

23بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىامال عباس عبيد503052

24بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىهاله نبيل خضن477768

25بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىسماء ماجد حميد478330

26بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىاصيل عدنان كاظم243797

ية علي جانون124799 خير
27بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيى

28بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىهند سالم محيسن526797

ماجدة حمزة علي243337
29بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيى

30بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىرشا كريم خضير127734

31بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىشيماء عيدان مهدي478413

32بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىبسمة عواد مطر127818

33بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىفاطمة عبد شعنون503087

34بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىهدير محمود شاكر477723

35بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزينب حسن حمزة127076

36بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىرويده عباس عبيد124964

معالي حميد اسماعيل125362
37بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيى

38دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىايمان لفته كمر244304

39دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىسالمة عبدهللا عبدالخذر127211

ن127040 40دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىاسماء عبدالرسول عبدالحسير

41دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىسوسن غانم عبدالعباس526795



42دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىعلية عبيد مهدي125386

43دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىافراح زيدان حسن471043

44دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىندى محمد ضياء عبدالرزاق125485

45دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىفضيلة عبيس حسن126060

46دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىايمان عمران كاظم126651

47دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىشيماء هادي حسن275816

ن503107 48دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىانوار مسلم عبدالحسير

49دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىميسم عباس جابر244210

50دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىخمائل موس خضير477774

51دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىمهدية حسن عبد125179

52دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىوسن جابر عبود477965

53دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىانتصار هويدي نجم125700

54دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىمريم حميد نجم127362

55دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء كاظم جاسم477941

56دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء محمد جوادرضا317765

57دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء ساجت تاية125122

58دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىايات صاحب خلف545010

ي477753 59دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىنور صالح خير

60دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىمنار مزهر خلخال242343

61دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىيافا عباس محمد478389

62إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىجنان كاظم نير126255

ن477292 63إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىزينب حبيب حسير

هدى عبدعلي عبدالستار476825
64إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيى

65إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىخالدة كزار كاظم124341

66إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىعذراء عبدالصاحب ابراهيم126845

67إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىعبير عبدالصاحب ابراهيم125567

1دكتوراه2الجواهري 22594بابلأنيىهبة محمد رحيم127709

2ماجستير2الجواهري 22594بابلأنيىنىه نهاد ستار124671

3ماجستير2الجواهري 22594بابلأنيىمنار عساف مفتاح127746

4بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىورود جليل عبيس127117

5بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىافراح عدنان محمد127721

6بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزينب عباس خليل127058

7بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىشيماء سمير نعمة126080

8بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء حسن عبدالرضا124937

9بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىخلود فاضل جير364638

10بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىدعاء عبيد عودة477752

11بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىافراح جبار عيدان243451

12بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىايمان فاهم حازم478361

13بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىعبير مراد كاظم476813

14بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىهندرين ستار جبوري503048

فاطمة الزهراء عزمي طاهر477783
15بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيى

نور سامي عبيس127069
16بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيى

17بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزينب عبدالزهره عبيس125049

18بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىشميم عماد كريم244188

ي477900
 
19بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء حيدر رزوق

نور عبدالكريم علي528148
20بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيى

21بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىرشا كريم مهدي125105

ي282761 22بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىنور ظافر ناجر

23بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىورود محمد عبد126052

ن125899 24بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىهبة هادي حسير

ي جواد124572 25بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىضح صير

26بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىنور حامد عباس124706



27بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىعذراء خضير عباس272821

28بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىنور صباح خضير127598

29بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء كريم عبدهللا478045

حوراء حسن علي477937
30بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيى

31بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىانوار عباس مضحي278929

32بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىرؤى صفاء عبدالهادي242828

33بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىنور خليل صاحب125329

فاطمة علي صاحب125146
34بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيى

35بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىعلياء احمد عبدالزهرة126993

36بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىنور حلمي ناظم478027

37بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزينب محي عيدان127779

38بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىنرسين علي عبد559635

39بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىمريم رحيم غازي127641

40بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىسحر حمزة خلف126870

ي عيدان477118
41بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىسحر غين

42بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىارساء حسن عبدالرضا127031

43بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىمروة جواد كاظم127560

44بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىهدى سعد عجيل126917

45بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىرسل رعد عباس477799

46بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء حيدر كاظم478069

غفران علي غافل243270
47بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيى

48بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىنورة عباس خليل127065

49بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىنور رعد عباس127730

50بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىمناسك كاظم كردي477717

51بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىطيف ستار كامل502809

52بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء ابراهيم محمد125000

ي124733 53بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىضواء حمزة ناجر

54بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىمقدس منذر هاشم127480

55بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىسكينة مهدي هادي244161

56بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىرغد جبار محمد502789

57بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىاسماء ياس خضير127815

58بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىفاطمة محمدرضا جلوب559640

59بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىعلياء احمد مهدي125402

60بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىفاطمة صالح حسن243283

61بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىايالف محمد وادي502823

62بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىانفال حميد موس278902

63بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزينب شاكر حميد244288

64بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىنورا فوزي عبدة127569

65بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزينب علي هادي243539

66بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىايالف لقاء طاهر125173

67بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىشيماء فاخر مطر404822

68بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىنور حسن هاشم127158

69بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىحوراء ابراهيم سعيد478347

ريفان علي عودة125971
70بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيى

71بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىسهير عباس شهيد126854

72بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزينب صبحي نايف127088

ن127736 رواء علي عبدالحسير
73بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيى

74بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىرساب عبدالعظيم عنير125259

ي282927 75بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىفاطمة ظافر ناجر

ن127164 76بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء سعد حسير

فاطمة تركي كاظم126986
77بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيى

ن حيدر عبد477779 78بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىبنير



79بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىبان محمد نارص127224

80بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء محمد كاظم272817

ي عباس عبدالرحمن477719
81بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىامانن

82بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىعذراء رعد عباس126876

83بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزينب رزاق عبد476871

ن477177 84بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزينب علي حسير

85بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىندى حازم عبدالعباس127997

86بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىوئام جبار عيدان243389

87بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىهند عبد شاكر244836

88بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىشيماء جميل سلمان127791

89بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىداليا رائد هادي478034

90بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىغادة عبدالجبار محمد125382

ن243323 91بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىمنار هيثم حسير

92بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىتبارك حيدر خوام127463

93بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزينب خضير عباس125067

94بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىمروة عماد رشيد127658

95بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىزينب محمد زيدان557243

96بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىهاجر هاشم عبيد528406

97بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىانسام مزهر خلخال477915

98بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىمريم عماد هادي242706

ن244678 99بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىفاطمة طارق حسير

100بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىفاطمة حسن عبدالزهرة125646

دالل علي حسن555416
101بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيى

102بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىايناس رياض طالب127002

ن125098 103بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىنور عادل حسير

104بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىرفاه جياد كاظم126867

105بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىميس ماجد جواد124819

ن502951 106بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىافراح عبدالحمزة حسير

107بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىانعام احمد هاشم243660

108بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىنور محمد هاشم124927

109بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىارساء فوزي جبار125534

110بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىاية كريم عبدهللا478056

111بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىشيماء نجم عبيد125448

112بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىبتول عبدالواحد عويد125877

113بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىارساء فالح هندي124332

114بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىايالف صالح حنون124941

115بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىاسماء محمد حميد477963

116بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىرفل محمد فاضل125340

سمية علي عبود125187
117بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيى

118بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىامال ناهض فليح124566

119بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىوهل عبدالمنعم فاضل124399

120بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىحوراء سعد طالب124541

121بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىمروة خليف سعد478340

ي وادي124877
122بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىعلياء غين

123دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىهنادي عبداالمير كمال127911

124دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىهبة خالد عيىس127099

125دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىمروة عبدالواحد عويد124306

126دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىنور علوان مرزة463252

ن227802 فاطمة علي حسير
127دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيى

128دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىزينب منذر هاشم126923

ن125071 ابتسام علي حسير
129دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيى

130دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىنور مؤيد جاسم127170



بتول علي عبود125183
131دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيى

132دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىفاتن خضير عباس124468

ن127138 133دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىشهد رعد حسير

134دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىارساء كريم نايف478073

135دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىاساور احمد جاسم243348

ي علي124903 136دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىفاطمة صير

137دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىفاطمة جعفر عبداالمير127546

138دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىاطياف مسلم عبد125496

139دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىفاطمة جابر عمران478039

140دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىحوراء يحير محمد125753

141دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىورود عبدالزهرة عبيس127279

142دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىفاطمة محي عيدان127126

143دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىزينة عبيد عودة477760

144دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء حسن حمزة127182

145دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىهند صالح عبدالحمزة477171

146دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىرقية عبدالواحد عويد124321

147دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىغفران حاتم يوسف125026

148دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء هادي سلمان125323

ي علي174498 149دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىبشائر صير

150دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىرباب صالح حسن243751

151دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىصابرين خالد عيىس127958

مروة علي حازم126794
152دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيى

153دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء سعيد دايخ127836

ن حمزة125044 ن حسير 154دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىبنير

155دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىهند عباس علي124301

االء ابراهيم عبدعلي127626
156دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيى

157إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىاكرام عزيز عزيز126481

ى نعمان علي557239
158إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىبرسر

159إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىنرجس صاحب هاشم126602

ن فالح درج127926 160إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىيقير

161إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىنصيف مراد كاضم126580

162إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىدرة فارس هاشم528422

163إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىاساور عامر عبدالحسن244388

164إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىزينب احسان علي124398

165إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىزينب مهدي جير126081

166إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىزينب موفق طالب125034

167إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىكوثر فاهم حازم403997

168إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىضح حمزة خلف126094

ي مجباس244848
169إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىليل حفظن

170إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء صبحي نايف124499

171إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىانتصار رعد خضير127914

172إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىفاطمة اكرم هاشم125819

173إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىسهاد شهيد زامل126975

174إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىفاطمة قاسم مهدي127283

175إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىزينب عالء صاحب125348

176إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىايات غالب رحيم125288

بتول احمد علي124604
177إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيى

178إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء حيدر جاسم127101

ن محمد جواد242935 179إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىحنير

180إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىابرار خليل صاحب125940

181إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىحوراء زهير هادي242642

182إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىصفا اكرم هاشم126684



ي جواد124707 183إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىسجا صير

184إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىشولير صاحب هاشم126828

185إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىمريم محمد طالب126160

186إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىفاطمة عالء صاحب126442

187إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىرفل صبحي نايف124780

ن رحيم جبار126608 188إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىبنير

ن ليث كاظم124958 189إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىبنير

190إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء محمود هاشم125699

191إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىزينب حيدر كاظم126114

192إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىاساور غالب رحيم124326

193إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىنور محمود شاكر242688

194إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىزينب قاسم مهدي124502

195إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىفرقان عامر عبدالحسن244382

196إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىعال كاظم جواد244558

197إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىسارة ياس خضير124493

198إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء فارس فليح125749

199إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء باسم هاتف125165

ن مسعد محي125497 200إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىبنير

201إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىتبارك مراد كاظم127024

ي126171
202إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىتبارك عامر ويين

203إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىهدى مهدي مجيد126203

204إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىمريم عصام عباس123645

205إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىطيبة خليف سعد127707

206إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىزبيدة حيدر حسن528401

ن عايد خضير127503 207إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىبنير

208إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىغدير حيدر شعالن403414

ن خليف سعد127199 209إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىحنير

210إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىفاطمة محمد فليح242420

211إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىشهد كاظم محي124784

212إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىارساء صباح حسن243296

213إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىنور صالح هادي127689

ن حبيب124842 214إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىزهراء حسير

215إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىنورالهدى صالح حسن244496

216إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىايات ابراهيم محي126918

217إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىسارة عليوي صاحب127037

218إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىاثمار مزهر خلخال242267

219إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىافراح منذر شاكر125901

220إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىفاطمة ميثم باقر127808

221إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىارساء سالم حمزة127558

222إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىمريم عباس محمد127878

223إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىزينب منذر شاكر125931

224إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىزينب علي حازم243840

225إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىزينب عبدالكاظم حمادي124831

226إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىطيبة احمد سعيد124369

227إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىتبارك عبدالرحمن هاشم342795

ن502873 228إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىفاطمة الزهراء محمد حسير

229بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىنوال عباس ضايع124905

يف هاتف125337 230بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىسحر رسر

ن هادي477745 231بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىسارة حسير

ين علي ابراهيم124974 شير
232بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيى

ن503127 233بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىرنا عبدالحمزة حسير

234بكالوريوس2الجواهري 22594بابلأنيىاالء حمادي خليل127605



235دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىشفاء حميد نجم127799

ن477920 236دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيىايمان عالوي حسير

وفاء جابر علي243216
237دبلوم2الجواهري 22594بابلأنيى

ن عبدعون125818 238إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىارساء عبدالحسير

239إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىنضال خليل ابراهيم127724

240إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىهيفاء عبد محل127753

241إعدادية2الجواهري 22594بابلأنيىوسن جواد عيدان126216

ات 22595بابلذكرشذر عبدالحمزة عمران530179 ن 1دكتوراه2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد ثامر كامل164050 ن 2دكتوراه2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرناطق محمد ذياب473668 ن 3ماجستير2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي عون جير365470 ن 4ماجستير2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمخلص رحيم هادي365450 ن 5ماجستير2ثانويه الحله للمتمير

 سمير حمدي163756
ات 22595بابلذكرمصطفن ن 6ماجستير2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرضياء حمزة يارس241317 ن 7ماجستير2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرزكريا عبداالمير عباس163833 ن 8ماجستير2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحيدر فتحي كاظم473360 ن 9ماجستير2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد غازي كاظم160062 ن 10ماجستير2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرابراهيم حمزة يارس240958 ن 11ماجستير2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكريارس قاسم يارس241583 ن 12ماجستير2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمصطفن عباس علي365934 ن 13ماجستير2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرلؤي حميد حمزة365269 ن 14دبلوم عالي2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرناهض نوماس كاظم365794 ن 15بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرهاشم محمد هاشم492073 ن 16بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمصلح دليمي حداوي241302 ن 17بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحسن شنوك علي530151 ن 18بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرخالد مهدي داود163738 ن 19بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرضياء محمد كاظم364954 ن 20بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ي366986
ات 22595بابلذكررحيم حمزة شمحن ن 21بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرفالح حسن عرط163765 ن 22بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمنشد هاشم محيميد544145 ن 23بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعباس فاضل حسن163821 ن 24بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكربشار عباس جليل473812 ن 25بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرجواد كريم رباش163935 ن 26بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمنتظر عايد هاشم241269 ن 27بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحسن جواد كاظم317230 ن 28بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعماد عذاب مطر492036 ن 29بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراباذر عايد هاشم365487 ن 30بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحيدر علي عودة163008 ن 31بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي فرعون يوسف162972 ن 32بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكربهاء عبدهللا حسن163083 ن 33بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرزين العابدين هاتف حسن473642 ن 34بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد منعم حمزة163998 ن 35بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرامجد صباح رحيم491976 ن 36بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرفارس عبدالعباس طاهر492068 ن 37بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد حمزة دواح473366 ن 38بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرنزار رحيم هادي163796 ن 39بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكررحيم عبد تركي473608 ن 40بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ي365708 ات 22595بابلذكرعمار صاحب ناجر ن 41بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد مقداد عبدالكاظم365782 ن 42بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكررائد فاضل عبدالحمزة161887 ن 43بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرميمون محسن فاضل241022 ن 44بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحيدر علي جاسم240892 ن 45بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير



ات 22595بابلذكرحيدر عبدالرزاق كاظم162981 ن 46بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ي163812 ات 22595بابلذكرلؤي حاتم ناجر ن 47بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد رضا جواد163177 ن 48بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرصفاء مهدي محمد530140 ن 49بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد سليم رشيد365947 ن 50بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراوس يحير نجم163990 ن 51بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكركاظم جواد عبدالكاظم364920 ن 52بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرزيد عدي هاشم162966 ن 53بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعباس فاضل عبدالحمزة163288 ن 54بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد سليم محمد164090 ن 55بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن جهادي366049 ات 22595بابلذكرفريد حسير ن 56بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي تركي حسن163255 ن 57بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمهدي نادي علي محمد163012 ن 58بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرسنان حمود مهدي163047 ن 59بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحيدر عبدالعالي جاسم473068 ن 60بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرانيس احمد مهدي536858 ن 61بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكريارس حسن عباس163237 ن 62بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمنتظر عبيد حيدر163799 ن 63بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراسامة انور محمدعلي470965 ن 64بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرغسان ثامر عبداالمير473604 ن 65بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد علي ذياب163004 ن 66بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرامير زاهر كاظم365847 ن 67بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكركاظم حمزة عمران544233 ن 68بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرقضي جعفر كاظم365773 ن 69بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد اياد هادي365082 ن 70بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن364856 ن حسن حسير ات 22595بابلذكرحسير ن 71بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد حيدر عمران492146 ن 72بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي حسن نجيب161977 ن 73بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن حمزة عبيد241484 ات 22595بابلذكرحسير ن 74بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد مقداد عبدالكاظم163996 ن 75بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد عبدالوهاب جابر473628 ن 76بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرامير علي نور163327 ن 77بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد علي فاضل160791 ن 78بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعبدهللا ابراهيم حسن163857 ن 79بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراثير محمد علي530168 ن 80بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن هادي364992 ات 22595بابلذكركرار حسير ن 81بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي حسام هاشم365347 ن 82بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي عبدهللا جير162948 ن 83بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن عبدالرحيم محمد163904 ات 22595بابلذكرحسير ن 84بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحمزة سلمان محمد161361 ن 85بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعبدهللا كاظم خضير163761 ن 86بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمصطفن حيدر فخري240803 ن 87بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي حيدر يوسف530174 ن 88بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن حنون473737 ات 22595بابلذكررسمد حسير ن 89بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحسن حيدر عبدالجبار160091 ن 90بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي محمد هاشم473372 ن 91بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمرتضن حيدر فخري240808 ن 92بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكريوسف عبد رداد163747 ن 93بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن حنون492220 ات 22595بابلذكراسعد حسير ن 94دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحيدر فاضل عبد163027 ن 95دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرميثم عبدالكاظم عبدالحمزة530176 ن 96دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحيدر عبيد محيسن162749 ن 97دبلوم2ثانويه الحله للمتمير



ات 22595بابلذكرصباح جبار عبداالمير365750 ن 98دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكريوسف مهدي داود163732 ن 99دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرخالد عبداالله عبد473451 ن 100دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

 علي492255
ن ات 22595بابلذكرحيدر حسير ن 101دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعبدالرضا خادم علي خليل163189 ن 102دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرفارس نور حسن364900 ن 103دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرصفاء اسماعيل جاسم163985 ن 104دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكررياض حميد حمزة473058 ن 105دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرابراهيم حسن عاشور163807 ن 106دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحيدر محمد علي240969 ن 107دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرفوزي رحيم هادي365504 ن 108دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ن مهدي530165 ات 22595بابلذكرعباس عبدالحسير ن 109دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ن473064  علي حسير
ن ات 22595بابلذكرحسير ن 110دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكريحير محمد بدر473727 ن 111دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعباس محمد هاشم473733 ن 112دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرقضي عبيد جواد544223 ن 113دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرسامر هادي صالح160573 ن 114دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي جميل محمد491971 ن 115دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعمران مزهر سالم492061 ن 116دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد شوكان سعيد365894 ن 117دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمهند احمد عباس492226 ن 118دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرزيد فوزي حميد366312 ن 119دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

 علي كشاش473601
ن ات 22595بابلذكرحسير ن 120دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ن530144 ات 22595بابلذكرانس علي حسير ن 121دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

غام محمد هاشم473579 ات 22595بابلذكررصن ن 122دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرامير كامل كاظم164119 ن 123دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي عباس اسماعيل164130 ن 124دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرقضي فاضل جودة473843 ن 125دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرزين العابدين طالب كاطع163715 ن 126دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمنير سعدون محل163789 ن 127دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرجعفرالفيض محمد محي365326 ن 128دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكريوسف عقيل صاحب526811 ن 129دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكركرار باسم مزهر163926 ن 130دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي ماجد عبدالعباس530143 ن 131دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ن492289 ات 22595بابلذكرشهاب احمد حسير ن 132دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ن خضير جبار544157 ات 22595بابلذكرحسير ن 133إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن جابر365023 ات 22595بابلذكراحمد عبدالحسير ن 134إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن عبداالمير241213 ات 22595بابلذكرفراس امير ن 135إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن عبد491979 ات 22595بابلذكرهيثم حسير ن 136إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرظافر محمد هاشم473829 ن 137إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمثيم حميد مهدي530153 ن 138إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمخلص عباس حمزة473501 ن 139إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد عبيس مهدي530170 ن 140إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد خليل حسن365147 ن 1ماجستير2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرسيف كريم تركي473780 ن 2ماجستير2ثانويه الحله للمتمير

ن نجم364697 ات 22595بابلذكرمحمد ياسير ن 3بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرغيث محمد علي365388 ن 4بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرصادق حكيم طالب473723 ن 5بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرابراهيم احمد محمد163723 ن 6بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن ثامر كاظم544231 ات 22595بابلذكرحسير ن 7بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن366058 ن عباس حسير ات 22595بابلذكرحسير ن 8بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرهشام سامي جواد160171 ن 9بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير



ات 22595بابلذكرمقداد علي زبالة163303 ن 10بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي خالد سكران366098 ن 11بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن حمزة163786 ات 22595بابلذكرعلي حسير ن 12بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعمر علي زبالة163121 ن 13بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن يوسف491991 ات 22595بابلذكرعلي حسير ن 14بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن حنون473790 ات 22595بابلذكرعلي حسير ن 15بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكريوسف عباس كاظم366063 ن 16بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكروسام علي حميد164176 ن 17بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن عبود365454  معير
ات 22595بابلذكرمصطفن ن 18بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرايمن عذاب مطر163753 ن 19بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد عباس حمزة473825 ن 20بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمصطفن كاظم عبدهللا163020 ن 21بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرغيث مسلم صاحب473659 ن 22بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي مصعب عطيوي240794 ن 23بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعباس نعمان عباس162885 ن 24بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرالكرار جاسم محيسن164109 ن 25بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمقدام عقيل ثابت163687 ن 26بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن163032 ات 22595بابلذكرطارق سعد محمدحسير ن 27بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعمر سعدون محل163769 ن 28بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن حمزة هاشم365678 ات 22595بابلذكرحسير ن 29بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

 علي163693
ن ات 22595بابلذكرزين العابدين حسير ن 30بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد فرعون يوسف161300 ن 31بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرهيثم يوسف جير160685 ن 32بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحسن مكصد هاشم544227 ن 33بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرهمام علي حامد163763 ن 34بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعباس جواد عبدالحسن366039 ن 35بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرسيف شاكر كامل241042 ن 36بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرنور رحيم هاشم163111 ن 37بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن عبدالسادة162988 ات 22595بابلذكركرار حسير ن 38بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمالك خضير نجم163910 ن 39بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن491984 ات 22595بابلذكرعلي ستار حسير ن 40بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمصطفن حسن منيهل161403 ن 41بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن163215 ن محمد حسير ات 22595بابلذكرحسنير ن 42بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي محسن محمد163946 ن 43بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرسالم كريم ذياب162726 ن 44بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراثير سعدون محل163332 ن 45بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن530186 ات 22595بابلذكرامير نض حسير ن 46بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكريعقوب مظلوم ربيط530183 ن 47بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرسجاد كريم كاظم365875 ن 48بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن163115 ات 22595بابلذكرهيمن احمد حسير ن 49بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن عطاهللا سوادي365240 ات 22595بابلذكرحسير ن 50بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكربالل عامر جواد544220 ن 51بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرسيف مؤيد هادي366891 ن 52بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد حمزه جاسم162742 ن 53بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي مكي فاضل530138 ن 54بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمازن شاكر حمود163296 ن 55بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرثامر هاشم محيميد366910 ن 56بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرسيف عزيز شويش163737 ن 57بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي عامر كاظم530169 ن 58بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

غام قضي عباس163104 ات 22595بابلذكررصن ن 59بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرغفار دوهان ورد162847 ن 60بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي كاظم هادي365841 ن 61بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير



ات 22595بابلذكرطاهر منذر محمود278924 ن 62بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن جاسم163743 ات 22595بابلذكرعلي حسير ن 63بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرامير حامد كاظم561569 ن 64بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد علي جودة365162 ن 65بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحمزة سعد عبيس473057 ن 66بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن حامد كاظم561570 ات 22595بابلذكرامير ن 67بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكربهاء فيصل حالوة163098 ن 68بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرسجاد جاسم محمد241500 ن 69بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحسن مخيف رئيس365456 ن 70بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد علي جودة163144 ن 71بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمروان علي جودة163166 ن 72بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي احمد شهاب366105 ن 73بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد حلبوص جاروب163805 ن 74بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن رشيد160011 ات 22595بابلذكريارس عبدالحسير ن 75بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن يوسف عودة163139 ات 22595بابلذكرحسير ن 76بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد محمد خليل491966 ن 77بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرجاسم عباس محمدحسن163089 ن 78بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعالء جاسم محمد163880 ن 79بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمصطفن ماجد عبدالعباس365967 ن 80بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن161124 ات 22595بابلذكريارس مكي ياسير ن 81بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن يوسف365001 ات 22595بابلذكرذوالفقار حسير ن 82بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحسن ابراهيم حسن163887 ن 83بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحيدر كريم عمران163813 ن 84بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكريارس عامر دعبول161536 ن 85بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد نعمة عبيد160760 ن 86بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن161951 ي حسير ات 22595بابلذكرمنتضباهلل ناجر ن 87بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعباس كاظم عبيد366171 ن 88بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد قيس داود526817 ن 89بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحمزة مهدي صالح519805 ن 90بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد ابراهيم كعيد491998 ن 91بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكريارس رضا عبيس365016 ن 92بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرزيدان حبيب زيدان473717 ن 93دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ن جاسم473512  حسير
ات 22595بابلذكرمصطفن ن 94دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد حمزة عبيد161918 ن 95دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ن محمد حمزة473595 ات 22595بابلذكرحسير ن 96دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

 علي161898
ن ات 22595بابلذكرمحمدباقر حسير ن 97دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحيدر سعدي مهدي161968 ن 98دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ن محسن هادي163818 ات 22595بابلذكرحسنير ن 99دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي رافد محمد163366 ن 100دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرادريس حسن عمران491986 ن 101دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي قيض علي473646 ن 102دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ن163590 ن نض حسير ات 22595بابلذكرمعي  ن 103دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ن163270 ات 22595بابلذكرامير ضياء عبدالحسير ن 104دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

 عبدعلي فيصل163894
ن ات 22595بابلذكرياسير ن 105دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرذرام ضياء اسماعيل163660 ن 106دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعباس صفاء محمد160843 ن 107دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ن فليح366204 ات 22595بابلذكرسجاد حسير ن 108دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

 محمد علي163948
ات 22595بابلذكرمصطفن ن 109دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي عامر يارس163863 ن 110دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

 علي عبد240981
ن ات 22595بابلذكرحسير ن 111دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحيدر عائد حسن163130 ن 112دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي مازن غفار162944 ن 113دبلوم2ثانويه الحله للمتمير



ات 22595بابلذكرزيد عماد نادي علي163767 ن 114دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرجاسم عذاب مطر161985 ن 115دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرولي احمد شهاب366155 ن 116دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ف عبدالحسن محمد365654 ات 22595بابلذكرارسر ن 117دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمنتظر نوري فضل492079 ن 118دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكركاظم ابراهيم باقر366007 ن 119دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراسعد عبدالكريم جاسم163227 ن 120دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعالء سلمان محمد164067 ن 121دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد عبدالرضا خادم علي163877 ن 122دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحسن عزالدين سعيد163751 ن 123دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي ستار خضير161617 ن 124دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمؤمل حازم علي365814 ن 125دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمصطفن محمد حاتم365701 ن 126إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

 علي492020
ن ات 22595بابلذكرعلي حسير ن 127إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد كريم عبدالمهدي160145 ن 128إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرالمرتضن عامر عباس163898 ن 129إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمصطفن ثامر نوماس530137 ن 130إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعبدهللا علي طالب530135 ن 131إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي عثمان هادي161409 ن 132إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكروسام برهان مدلول365519 ن 133إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي فالح حسن161794 ن 134إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرابراهيم عبدهللا جير163774 ن 135إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد سعد عبيس530155 ن 136إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرفارس كاظم فارس163730 ن 137إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن161517 ات 22595بابلذكرامير عالء عبدالحسير ن 138إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرزيد صالح هادي161773 ن 139إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمصطفن نهاد كاظم161092 ن 140إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكريارس كريم حمزة161644 ن 141إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد كاظم عباس491974 ن 142إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرفيصل عبدايوب هاشم365575 ن 143إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد جاسم حمود530145 ن 144إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحمزة قاسم حمزة152890 ن 145إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي ابراهيم حسن163969 ن 146إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمروان علي حليو365954 ن 147إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحمزة حبيب زيدان530161 ن 148إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي احمد مهدي530152 ن 149إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد زعيم حمزة161675 ن 150إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرسليم محمد ذياب163831 ن 151إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكركرار حيدر عمران364936 ن 152إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكركرار محمد دعبول161528 ن 153إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد حيدر فاضل241518 ن 154إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكريارس نصير عبدعلي530141 ن 155إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمنتظر عبدهللا محمد163945 ن 156إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد حامد كاظم162917 ن 157إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحيدر عدنان رضا160875 ن 158إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرابراهيم نض جواد161891 ن 159إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن عبيد162731 ات 22595بابلذكرعلي حسير ن 160إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرزيد سالم نجم161018 ن 161إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد مصعب طالب241226 ن 162إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد فارس عبدالحسن365727 ن 163إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

 علي محيل161700
ن ات 22595بابلذكرحسير ن 164إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمهيمن محمد منيهل161770 ن 165إعدادية2ثانويه الحله للمتمير



ات 22595بابلذكراحسان علي فاضل161807 ن 166إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

 علي530134
ن ات 22595بابلذكرحيدر حسير ن 167إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعباس حنظل عطوي162963 ن 168إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعباس جمال هادي163839 ن 169إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد والء محمد366400 ن 170إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد ماجد شاكر366241 ن 171إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

 محمد علي163975
ات 22595بابلذكرمرتضن ن 172إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحارث مثين محمد473574 ن 173إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن عبدالرزاق365608 ات 22595بابلذكربشار امير ن 174إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد مؤيد نافع241339 ن 175إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحسن سنان محمدخضن161204 ن 176إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد فالح عبدالعباس163781 ن 177إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعبدهللا حيدر فاضل241125 ن 178إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن541634 ات 22595بابلذكرمحمد حمزة حسير ن 179إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي حمزة خادم علي163154 ن 180إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحمزة جواد كاظم530163 ن 181إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي مؤيد نافع241550 ن 182إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي فارس عبدالحسن365383 ن 183إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمهند عدنان منصور162899 ن 184إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد قاسم صكطري529563 ن 185إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكراحمد خليل حسن161463 ن 186إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرغيث سعد شويش241197 ن 187إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمروان علي سمندر365983 ن 188إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن جميل صبيح160728 ات 22595بابلذكرحسير ن 189إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكريارس صالح هادي161783 ن 190إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمصطفن احمد مهدي492215 ن 191إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكركرار حيدر حميد161149 ن 192إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن162992 ات 22595بابلذكرعباس كاظم حسير ن 193إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحيدر عبدالرزاق مهدي163673 ن 194إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد مصعب عطوي163669 ن 195إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحيدر احمد فيصل241467 ن 196إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد كاظم عبداالمير241100 ن 197إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ي366355 ات 22595بابلذكرمرتضن عالء صير ن 198إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحيدر احمد دعبول161512 ن 199إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد شاكر لفته544397 ن 200إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرمحمد باقر محمدعلي163726 ن 201إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن161938 ات 22595بابلذكرعباس حمزة حسير ن 202إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن جاسم530148 ات 22595بابلذكرمرتضن حسير ن 203إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعلي مراد كاظم365414 ن 204إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ي كاظم163919
ات 22595بابلذكرعباس حظن ن 205إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ي عبدالعظيم163217 ات 22595بابلذكروليد ناجر ن 206بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرماهر عبدالعباس سكر163246 ن 207دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعادل جاسم حمود473526 ن 208دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرعباس سلمان هارف365188 ن 209دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرطارق صفاء كاضم163196 ن 210دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرسعد كريم رباش163826 ن 211دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ن نجيب سلمان163750 ات 22595بابلذكرحسير ن 212دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرهيثم حميد عبد161567 ن 213إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ق تاية لطيف163170 ات 22595بابلذكرمرسر ن 214إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرثامر كامل سيد161375 ن 215إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرسعد عبيد رباط163607 ن 216إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرسيف محمد عباس491982 ن 217إعدادية2ثانويه الحله للمتمير



ات 22595بابلذكرمفيد مكصد نايف544393 ن 218إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلذكرحيدر جبير عبد163014 ن 219إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ي530157 ات 22595بابلأنيىزينب حسن ناجر ن 1دكتوراه2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىسارة ستار خضير530181 ن 2ماجستير2ثانويه الحله للمتمير

ي530158 ات 22595بابلأنيىمكية حسن ناجر ن 3بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىهيام جاسم حمود365511 ن 4بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن473615 فاتن علي حسير
ات 22595بابلأنيى ن 5بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىاصيلة حسن عرط160774 ن 6بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىناريمان عبدهللا احمد365104 ن 7بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ي عيىس161873 ات 22595بابلأنيىعقيلة ناجر ن 8بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىثناء ضياء هادي473053 ن 9بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ندوة علي جبار161964
ات 22595بابلأنيى ن 10بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىفرح عباس خليل473586 ن 11بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىاالء هادي مهدي240994 ن 12بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىاحالم كاظم بعيوي163613 ن 13بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىهبة حسن سايب163802 ن 14بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىاوراس عبدهللا احمد365559 ن 15بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن162997 ات 22595بابلأنيىاسيل جاسم حسير ن 16بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

جنان علي سلمان163785
ات 22595بابلأنيى ن 17بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىاخالص جواد محمود365334 ن 18بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

سهاد علي زبالة492041
ات 22595بابلأنيى ن 19بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىمرام شاكر خضير529594 ن 20بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىايالف عادل مرزة240814 ن 21بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىحياة كاظم فجاج365212 ن 22بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ي عالء محمد162887
ات 22595بابلأنيىضن ن 23بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىمىه فرحان حبيب473518 ن 24بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزهراء سعد فاضل241240 ن 25بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىبيداء احمد اركان473836 ن 26بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىغفران عبدالجبار عبدالرضا526814 ن 27بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىاالء احمد اركان473546 ن 28بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىفيحاء عبدالحسن جبارة163874 ن 29بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزهراء احمد شهاب473857 ن 30بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىشيماء احمد اركان163745 ن 31بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىاشواق صالح نايف544414 ن 32دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىاحالم دعبول عبيد492239 ن 33دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ي473563 ات 22595بابلأنيىخولة كاظم ناجر ن 34دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىنوال هاشم يوسف492033 ن 35دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىليل طالب كاظم241008 ن 36دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ي163015 ات 22595بابلأنيىاخالص كاظم ناجر ن 37دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزمن ثامر خليل161282 ن 38دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزينب جابر عبد زيد162977 ن 39دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىخولة عبود عباس473741 ن 40دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزينب ابراهيم كيطان162954 ن 41دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىرباب مهدي كاظم163543 ن 42دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىانتصار حسن مرزة163816 ن 43دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ن541605 ات 22595بابلأنيىزهراء حمزة حسير ن 44دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىامال عبدالكريم خلف164000 ن 45دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىبتول عبدالعباس جواد161909 ن 46دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

زهراء علي عبداالمير160032
ات 22595بابلأنيى ن 47دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىتبارك بديع جاسم530142 ن 48دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىانسام عبدالعظيم نور163208 ن 49دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

وئام سامي عبيد473378
ات 22595بابلأنيى ن 1ماجستير2ثانويه الحله للمتمير



ات 22595بابلأنيىفاطمة ابراهيم كعيد492276 ن 2ماجستير2ثانويه الحله للمتمير

ن هادي473634 ات 22595بابلأنيىمريم حسير ن 3ماجستير2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىمريم جواد عبدالحسن365908 ن 4ماجستير2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىسارة عبدالرضا حلبوص473818 ن 5ماجستير2ثانويه الحله للمتمير

ن161498 ق مكي ياسير ات 22595بابلأنيىاستير ن 6بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىجمانة نائل كاظم365129 ن 7بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزهراء عبدالرزاق وهاب364873 ن 8بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن544982  علي حسير
ن ات 22595بابلأنيىحنير ن 9بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىميس حيدر عمران63526 ن 10بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن حمزة163648 ات 22595بابلأنيىمسار عبدالحسير ن 11بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىسارة حسن خضير347138 ن 12بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ابتهال سامي عبدهللا161626
ات 22595بابلأنيى ن 13بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

هناء علي حازم161434
ات 22595بابلأنيى ن 14بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

 محمدعلي162983
ن ات 22595بابلأنيىأيان تحسير ن 15بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ي365413
ات 22595بابلأنيىدعاء كاظم ماضن ن 16بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىغدير حيدر عباس473556 ن 17بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن163038 ات 22595بابلأنيىرغدة سعد محمدحسير ن 18بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىرفل عادل صادق492012 ن 19بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

غدير علي محيل161705
ات 22595بابلأنيى ن 20بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىنورا احمد مجيد473776 ن 21بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىحنان طالب دحدوح544229 ن 22بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزينب مراد كاظم366016 ن 23بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىنور عادل صادق365051 ن 24بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىاروى عبدالكريم خلف163630 ن 25بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىرؤى خالد سكران366090 ن 26بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىايات عليوي عباس163749 ن 27بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

نور حسن عبدعلي159991
ات 22595بابلأنيى ن 28بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىرسى شذر عبدالحمزة530178 ن 29بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ي هادي163232
ات 22595بابلأنيىشهد غين ن 30بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن163319 ات 22595بابلأنيىوالء صفاء عبدالحسير ن 31بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىطيبة فراس محمد365481 ن 32بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىخديجة صالح مهدي473620 ن 33بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىسحر سالم خضير530164 ن 34بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىقطرالندى نايف كحط365306 ن 35بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

رواء مكي علوان163720
ات 22595بابلأنيى ن 36بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىايات عبدهللا خلفة161880 ن 37بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن162010 ي حسير ات 22595بابلأنيىرسل ناجر ن 38بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىاميمة محسن فاضل365037 ن 39بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن161480 ات 22595بابلأنيىزينب مكي ياسير ن 40بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىصفا عودة صاحب366132 ن 41بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن عالء كاظم364673 ات 22595بابلأنيىياسمير ن 42بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزهراء عماد لطيف473569 ن 43بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن544979 اسيل علي حسير
ات 22595بابلأنيى ن 44بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىرسل خالد سكران366082 ن 45بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

هدير مراد علي162763
ات 22595بابلأنيى ن 46بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىسمية سنان سليم208782 ن 47بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن بشان162933 ات 22595بابلأنيىاية حسير ن 48بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىشمس عماد جابر544218 ن 49بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزينب صالح مهدي530160 ن 50بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىتمارة محمد خليل544389 ن 51بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىوسن عباس علي473047 ن 52بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىسحر عباس حمزة365385 ن 53بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير



شهد علي عبداالمير161382
ات 22595بابلأنيى ن 54بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىصنعاء عادل محمد473590 ن 55بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىشهد قحطان عدنان162959 ن 56بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزينب خلفة جاسم366793 ن 57بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىافراح حامد جاسم492000 ن 58بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن حنون473798 ات 22595بابلأنيىاسيل حسير ن 59بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىرغد ستار كريم365663 ن 60بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىتمارا صادق عبدالشهيد163013 ن 61بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىتف  رحمان جاسم163000 ن 62بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىسحر عالء مجيد161042 ن 63بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىارساء سالم طالب163078 ن 64بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزهراء خالد صالح526830 ن 65بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىرحاب احمد هادي365428 ن 66بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ي مرزة161934 ات 22595بابلأنيىورود راجر ن 67بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

زهراء محمد والي473350
ات 22595بابلأنيى ن 68بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزينة فرحان كاظم240867 ن 69بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىبيداء محسن حميد163772 ن 70بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

رسل مؤيد علي163069
ات 22595بابلأنيى ن 71بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ي هادي163794
ات 22595بابلأنيىرقية غين ن 72بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىوفاء غالب جواد163357 ن 73بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن541563 ات 22595بابلأنيىارساء سعد حسير ن 74بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ي علي محمود241163
ات 22595بابلأنيىضن ن 75بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

 علي530139
ن ات 22595بابلأنيىمريم حسير ن 76بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزينب احمد مجيد473746 ن 77بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىايالف يوسف عودة160897 ن 78بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن عماد نافع164127 ات 22595بابلأنيىياسمير ن 79بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىوئام فاضل عبيد476120 ن 80بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىنور عماد لطيف366751 ن 81بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزينب علي حازم162857 ن 82بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىجنان سعد فاضل163851 ن 83بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىسارة حمزة مهدي163829 ن 84بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن163776 ات 22595بابلأنيىعهد فرات عبدالحسير ن 85بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىنور رضا جبير544225 ن 86بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

مروة علي عبيد163800
ات 22595بابلأنيى ن 87بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىهدى محسن جير163779 ن 88بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىسارة كامل صادق163006 ن 89بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىبراء جبار موس365424 ن 90بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزهراء عبدالحكيم سلمان163744 ن 91بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىنرسين علي مرزة163203 ن 92بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىاسيل عبدالرضا حلبوص365533 ن 93بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىهوازن عادل محمد473583 ن 94بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن حمزة163024 ات 22595بابلأنيىدعاء تحسير ن 95بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىعذراء احمد اركان163739 ن 96بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ن عبيد161588 ات 22595بابلأنيىشهد حسير ن 97بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىنبا كامل عبادي161992 ن 98بكالوريوس2ثانويه الحله للمتمير

ي عبد163981
ات 22595بابلأنيىشيماء هانن ن 99دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىسحر عبداالمير عباس162995 ن 100دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىفاتن كامل حمزة162773 ن 101دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ن248542 ات 22595بابلأنيىرسل محمد حسير ن 102دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىفاطمة صالح مهدي473625 ن 103دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ن حمزة163599 ات 22595بابلأنيىنور عبدالحسير ن 104دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ن163836 هيبه علي امير
ات 22595بابلأنيى ن 105دبلوم2ثانويه الحله للمتمير



ات 22595بابلأنيىغفران عباس عبيد163683 ن 106دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىغيداء عباس علي161548 ن 107دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىفيحاء عكاب دريب164164 ن 108دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىرسل حمزة محمد163150 ن 109دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىعلياء احمد شهاب365287 ن 110دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىشذى جبار عبدالرزاق162923 ن 111دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىهناء مهدي حبيب163748 ن 112إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىارساء احمد اركان473554 ن 113إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن492025 ات 22595بابلأنيىحنان حيدر محمدامير ن 114إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ي هادي163915
ات 22595بابلأنيىايات غين ن 115إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىمائدة عبدهللا جير161599 ن 116إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن161489 نور علي حسير
ات 22595بابلأنيى ن 117إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىفرح فاضل عباس160653 ن 118إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

تبارك مكي فاضل491994
ات 22595بابلأنيى ن 119إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىهدير واثق نصار530167 ن 120إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىرشا عصام عباس161961 ن 121إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزهراء صادق وحيد160823 ن 122إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن حيدر كاظم161752 ات 22595بابلأنيىبنير ن 123إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىورود عماد نافع161923 ن 124إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

غسق عبدالرحيم علي556455
ات 22595بابلأنيى ن 125إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىرشا خالد مجيد161695 ن 126إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

براق علي فاضل162895
ات 22595بابلأنيى ن 127إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزينب ميثاق صخيل161349 ن 128إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن نجم530171 ن حسير ات 22595بابلأنيىام البنير ن 129إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىفاطمة فالح كاظم160957 ن 130إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزينب سعد هاشم161721 ن 131إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىرغد عادل صادق365721 ن 132إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن جميل محمد163174 ات 22595بابلأنيىبنير ن 133إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىايات فالح كاظم160986 ن 134إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ي161184
ات 22595بابلأنيىحوراء والء حظن ن 135إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىود عالء مجيد160913 ن 136إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن كامل حمزة161074 ات 22595بابلأنيىبنير ن 137إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

 زكي كاظم397068
ات 22595بابلأنيىتف  ن 138إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزينب حيدر عباس473650 ن 139إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىرسل جواد زويد544228 ن 140إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىكوثر زيدان عبيد365861 ن 141إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىسارة عباس عودة365777 ن 142إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ايات مكي علوان163310
ات 22595بابلأنيى ن 143إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزهراء حيدر كاظم161764 ن 144إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىاسماءهللا حاتم رشيد530166 ن 145إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن163058 ات 22595بابلأنيىسنار حيدر عبدالحسير ن 146إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىزينب محمد جاسم492210 ن 147إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىفاطمة جواد نجم164146 ن 148إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

سارة سعد علي365237
ات 22595بابلأنيى ن 149إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن161941 ات 22595بابلأنيىشهد احمد حسير ن 150إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىصفا عقيل شهاب161314 ن 151إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىفاطمة حيدر عباس473652 ن 152إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىدنيا شوكان سعيد365365 ن 153إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن هادي162779 ات 22595بابلأنيىسارة حسير ن 154إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىشيماء عباس محمد161667 ن 155دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىشيماء هادي كاظم163001 ن 156دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ي241033 ن ناجر ات 22595بابلأنيىامل عبدالحسير ن 157دبلوم2ثانويه الحله للمتمير



ات 22595بابلأنيىهبة عدنان عباس162881 ن 158دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىضفاف عبدالرضا كعيم541672 ن 159دبلوم2ثانويه الحله للمتمير

ات 22595بابلأنيىنرسين مهدي صالح163163 ن 160إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

وق طالب حمزة161856 ات 22595بابلأنيىرسر ن 161إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ن163867 هالة علي عبدالحسير
ات 22595بابلأنيى ن 162إعدادية2ثانويه الحله للمتمير

ي غرق12599بابلذكرحسام موفق يحير348680 1ماجستير2انر

ي غرق12599بابلذكرحافظ علي شباط556114 2ماجستير2انر

ي غرق12599بابلذكرخالد عبيد علوان186817 3ماجستير2انر

ي غرق12599بابلذكرنبيل عبدالحمزة كزار346879 4ماجستير2انر

ي غرق12599بابلذكرهادي حمد هادي541477 5ماجستير2انر

ي غرق12599بابلذكرذوالفقار جاسم محمد346258 6ماجستير2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي نجم عبيد515255 7ماجستير2انر

غام جاسم جواد541458 ي غرق12599بابلذكررصن 8ماجستير2انر

ي غرق12599بابلذكرعالء محمد عشبة346704 9دبلوم عالي2انر

ن347493 ي غرق12599بابلذكرعلي حمزة ياسير 10دبلوم عالي2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي عبدهللا عمران351747 11بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكررحيم عبيد ثجيل166304 12بكالوريوس2انر

 علي عبود347248
ن ي غرق12599بابلذكرياسير 13بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرفاضل حسون جبار352229 14بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعبدهللا عبيد يونس348604 15بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرسعد كاظم حبانة479220 16بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرنعيم عبدزيد رشيد186949 17بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي صبار عبدالحسن178912 18بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرابراهيم شاطي فياض352418 19بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحمد كاظم حبانة479212 20بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرضياء مجيخ وزير348405 21بكالوريوس2انر

ن فرحان541450 ي غرق12599بابلذكررعد حسير 22بكالوريوس2انر

ن نارص541454 ي غرق12599بابلذكرنارص حسير 23بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي رستم حطحوط190376 24بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرهيثم لفته نعمة347189 25بكالوريوس2انر

ن347588 ي غرق12599بابلذكرمحمد كاظم عبدالحسير 26بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعادل هادي وزير471939 27بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر عداي جاسم471959 28بكالوريوس2انر

ن541555 ي غرق12599بابلذكراحمد كريم حسير 29بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعايد كاظم كرسايه190600 30بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي سلمان جريو176680 31بكالوريوس2انر

ن خضير عبيس472524 ي غرق12599بابلذكرحسير 32بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرفراس عباس حسون190572 33بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد عليوي مطر346740 34بكالوريوس2انر

ن عطيه ديوان348365 ي غرق12599بابلذكرحسير 35بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكررحمن عبداالمير عطية243758 36بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر عدنان جاسم347842 37بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمهند فريق مكي190581 38بكالوريوس2انر

ن186889 ي غرق12599بابلذكرمحمد نارص حسير 39بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرامجد هادي جريو541527 40بكالوريوس2انر

ن عبد350708 ي غرق12599بابلذكرميثم حسير 41بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمظفر محمد نعمة348469 42بكالوريوس2انر

ن541551 ي غرق12599بابلذكرعلي صادق عبدالحسير 43بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرهاشم خزعل هادي176737 44بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرضياء هاتف عبداالمير472406 45بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكربهجت انذير عباس346805 46بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرثامر رمزي صنيخ351814 47بكالوريوس2انر



ي غرق12599بابلذكراحمد عبيد عبيس174982 48بكالوريوس2انر

ن347680 ي غرق12599بابلذكرنزار سلطان حسير 49بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد جاسم محمد190357 50بكالوريوس2انر

ن348840  علي ياسير
ن ي غرق12599بابلذكرحسير 51بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراياد عبدالعباس حميد190374 52بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرفارس مردان حمزة346319 53بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد لطيف هاشم348713 54بكالوريوس2انر

ن عبيد472290 ي غرق12599بابلذكرعلي حسير 55بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد ابراهيم عيدان541565 56بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرلؤي عباس فليفل541509 57بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحمزة جعيود مراد541541 58بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكررحيم خضير رسبوت176928 59بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرقاسم عبيس عجيل472462 60بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرصفاء اسماعيل عبدايوب166576 61بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكررعد سعد عبدالسادة351934 62بكالوريوس2انر

ي كزار472493 ي غرق12599بابلذكرقاسم لعيير 63بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرشهيد علي محي471905 64بكالوريوس2انر

اد350824 ي غرق12599بابلذكرحيدر عبدعلي رسر 65بكالوريوس2انر

ن حسن351482 ي غرق12599بابلذكرعالء حسير 66بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد قدوري حميد471887 67بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرفالح هاشم عبد479387 68بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرخليل ابراهيم تكليف186883 69بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرميثم محي طالب176757 70بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد حسن محمد479049 71بكالوريوس2انر

ن عبيد190593 ي غرق12599بابلذكرعلي حسير 72بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعادل عودة علي186987 73بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعامر محمد ناهي348121 74بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر فليح كاظم186774 75بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرباسم عدنان جاسم351046 76بكالوريوس2انر

ن541590 ي غرق12599بابلذكرحسام سلطان حسير 77بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر حسن حمزة347551 78بكالوريوس2انر

ن رزاق لطيف176634 ي غرق12599بابلذكرحسير 79بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي كاظم كرساية179077 80بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرنبيل علي شباط348949 81بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي خالد محمد541495 82بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعالء حاجم صاحب179089 83بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد بدري هادي186822 84بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرضياء عبدهللا هاشم347809 85بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرخليل كاظم مهدي347992 86بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحمزة صفاء هاشم350918 87بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمهند علي شباط541564 88بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد هادي رزاق346332 89بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحسن علي علوان190355 90بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرناجح سدخان يونس346659 91بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد حمزة هادي346675 92بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرصباح مذود علوان172541 93بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرداخل ابراهيم علي186960 94بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر عبدالحمزة كزار350452 95بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرتحرير عبدالسجاد عبدالكاظم349992 96بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعباس مالك عبدالرضا479354 97بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمسلم عباس هاشم346344 98بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمود مهدي هادي166579 99بكالوريوس2انر



ن محي541453 ي غرق12599بابلذكرمرتضن حسير 100بكالوريوس2انر

ن هاشم عبدهللا350744 ي غرق12599بابلذكرحسير 101بكالوريوس2انر

 علي هاشم472003
ن ي غرق12599بابلذكرحسير 102بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكررحيم عداي جاسم351710 103بكالوريوس2انر

ن472200 ن حمزة ياسير ي غرق12599بابلذكرحسير 104بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمرتضن جاسم زرار190393 105بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعالء عبدالحسن محمد472369 106بكالوريوس2انر

ن166782 ي غرق12599بابلذكرحسام صفاء حسير 107بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراباذر حمودي نعيم471869 108بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمسلم احمد هادي347884 109بكالوريوس2انر

ن خضير479060 ي غرق12599بابلذكرمحمد حسير 110بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعالء ناهض بريسم175549 111بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد رزاق كاظم347618 112بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعمار سعد هادي190327 113بكالوريوس2انر

ن نوح479150 ي غرق12599بابلذكرصالح حسير 114بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرانور قاسم خشان192982 115بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرموس محسن محمد541694 116بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرجعفر حسن محمد541697 117بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرهمام فخري هاشم176973 118بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمصطفن عقيل شهاب479114 119بكالوريوس2انر

ن541468 ي غرق12599بابلذكرعلي عبد حسير 120بكالوريوس2انر

 علي كوري351503
ن ي غرق12599بابلذكرعبدالحسير 121بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي فوزي حمادي346314 122بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرزيد مزهر يوسف541480 123بكالوريوس2انر

ي عبد479320
ن
ي غرق12599بابلذكرحيدر شاق 124بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكروسام عبدالحسن محمد186766 125بكالوريوس2انر

ي471988
ي غرق12599بابلذكرمحمد وليد ماضن 126بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمصطفن حماد عبيس541545 127بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرزيد خالد جواد166956 128بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعدي عدنان هادي472480 129بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكربشار عبد عليوي348280 130بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد رحيم حمزة175586 131بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي قاسم عبيس186781 132بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرستار عبدهللا جريو346774 133بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمؤيد ياس خضير479260 134بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعامر مكي صاحب346294 135بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر مهدي هادي193011 136بكالوريوس2انر

ي346289
ي غرق12599بابلذكررساج امجد عبدالغين 137بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد صادق عبيس190468 138بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحميد فاضل عباس541744 139بكالوريوس2انر

ن471921  عبدعلي حسير
ن ي غرق12599بابلذكرحسير 140بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرصديق عبود فرحان190692 141بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحسن علي عبدزيد479350 142بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد عطاهللا رحيم166948 143بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد ادريس جاهل349478 144بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي حاكم رسحان349338 145بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد عباس نجم479680 146بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد مزهر يوسف541501 147بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد محمد مجيد479131 148بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعبدهللا عباس عبيد348630 149بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعمار كريم هبالة472519 150بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرطاهر قاسم كاظم471913 151بكالوريوس2انر



ي غرق12599بابلذكركرار عبدعلي هادي351520 152بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرسامر كاظم رحيم190458 153بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمنتظر محمد ختالن179169 154بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمصطفن محمد جاسم190390 155بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمروان عمران مقبل472172 156بكالوريوس2انر

ن خضير472241 ي غرق12599بابلذكرعلي حسير 157بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد نعمة عيىس472306 158بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكركرار غافل عبدعون351983 159بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي محمد ختالن179176 160بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحامد عبداالمير عبيس541739 161بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد عبد ربيع471936 162بكالوريوس2انر

ن ابراهيم472231 ي غرق12599بابلذكرعلي عبدالحسير 163دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرنبيل عبد الزهرة عطية472233 164دبلوم2انر

 تركي346437
ن ي غرق12599بابلذكرسعد عبدالحسير 165دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكررضا غازي عبيس347088 166دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكراسعد زهير عبد190372 167دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرصبيح خضير عبيس471877 168دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرعباس ياس جير190587 169دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرجابر زهير عبد190697 170دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرصباح بكوع زغير172973 171دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرحسن عبيد حسون351620 172دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكراصيل ماجد ابراهيم186791 173دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرقاسم حسن ابراهيم346666 174دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر محمد ناهي471931 175دبلوم2انر

ن عبدهللا479394 ي غرق12599بابلذكرعبدهللا حسير 176دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد حمزة حمد187147 177دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد جاسم فليفل186898 178دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرعبدهللا رزاق تكليف501773 179دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكررحمن حسن نجم172790 180دبلوم2انر

 علي190473
ن ي غرق12599بابلذكرحمزة حسير 181دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرعباس فاضل عليوي186983 182دبلوم2انر

 علي172650
ي غرق12599بابلذكرنزار مطرسر 183دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرماجد محمد كوري175565 184دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكربارق حاكم علي166887 185دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرمروان كاظم خضير479133 186دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرصدام كريم محمد351131 187دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرفراس عبدالرسول هادي352250 188دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرسعد عبداالمير وليد541533 189دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكراسعد جبار كاظم346242 190دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرحسن رزاق لطيف346539 191دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرقضي عبيد يونس472225 192دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد كريم هاشم479449 193دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرازهر كاظم علي541481 194دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرزيد نعمة حمزة471971 195دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر هاشم عبد541463 196دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد فاضل حمادي166796 197دبلوم2انر

ن478944 ي غرق12599بابلذكرعلي محمد حسير 198دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرفوزي تومان عبد471901 199دبلوم2انر

ن479740 ي غرق12599بابلذكرقاسم كريم حسير 200دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرايمن الزم جمعة166321 201دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد قاسم خشان472183 202دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكررضا موس شعيب348043 203دبلوم2انر



ي غرق12599بابلذكرعلي حمزة هاشم179067 204دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد محمد هبالة479183 205دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي موس عبيد541470 206دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرعماد عداي جاسم351676 207دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرعالء عبدالزهرة عبيس472432 208دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرمنتض موس سلمان351796 209دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي حامد خماط479157 210دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرفالح حسن عبدالحمزة541469 211دبلوم2انر

ن346372 ي غرق12599بابلذكرمحمد حمزة حسير 212دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي عودة علي347998 213دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر طالب نعمة190322 214دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرابراهيم عبداالئمة كاظم472073 215دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد نادر عليوي190417 216دبلوم2انر

ي منىسي190419 ي غرق12599بابلذكراحمد ناجر 217دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر مجيد نارص541748 218إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرنبيل خليل ابراهيم351578 219إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرجواد كاظم هاشم186815 220إعدادية2انر

ن479250 ي غرق12599بابلذكرحامد مجيد ياسير 221إعدادية2انر

ن186855 ي غرق12599بابلذكررائد اسماعيل حسير 222إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعدنان ابراهيم خليل472217 223إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرجليل محي اسماعيل472249 224إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعباس حميد نارص479084 225إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعباس خضير عباس179145 226إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرصادق مهدي هادي190578 227إعدادية2انر

ن190623 ي غرق12599بابلذكرطارق عبيس حسير 228إعدادية2انر

ن ياس خضير351369 ي غرق12599بابلذكرامير 229إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد جبار كاظم472162 230إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرالزم حسن مسلم352307 231إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرميثم محمد رفيش541525 232إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرقيس عبدالكاظم عبد471917 233إعدادية2انر

ن178279 ي غرق12599بابلذكرعباس كاظم حسير 234إعدادية2انر

ن190483 ي غرق12599بابلذكروليد عبيس حسير 235إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرحسام انذير عباس350593 236إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي هاشم كاظم351545 237إعدادية2انر

ن346301 ي غرق12599بابلذكراحمد كاظم حسير 238إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمصطفن فؤاد جابر347554 239إعدادية2انر

ن479852 ي غرق12599بابلذكرعلي نارص عبدالحسير 240إعدادية2انر

ن347590 ي غرق12599بابلذكرسعيد يونس ياسير 241إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكررسول باسم عدنان541732 242إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرامير عبدالرزاق فاضل176611 243إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرزيد علي نجم479380 244إعدادية2انر

ن فاضل عيىس541483 ي غرق12599بابلذكرحسير 1ماجستير2انر

ن شهاب349148 ي غرق12599بابلذكرمحمد معير 2ماجستير2انر

ي غرق12599بابلذكركرار سعدي عباس190694 3بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمصطفن رحيم حمزة541556 4بكالوريوس2انر

ي174887
ي غرق12599بابلذكرعالء محمد راضن 5بكالوريوس2انر

يف رزاق176650 ي غرق12599بابلذكرعلي رسر 6بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي محمد حسن348592 7بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكريارس حمزة عبدالكاظم172526 8بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمصطفن علوان عبيد166460 9بكالوريوس2انر

ن مطرود190460 ي غرق12599بابلذكرحسن عبدالحسير 10بكالوريوس2انر

ي جاسم348971
ي غرق12599بابلذكرمهدي راضن 11بكالوريوس2انر



ن عطيه348308 ي غرق12599بابلذكرصفاء حسير 12بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد عدنان محمدعلي472137 13بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحارس محمد مهدي350248 14بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد صادق راشد541543 15بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرابراهيم زيد عبدالسادة187176 16بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمصطفن رزاق تكليف346272 17بكالوريوس2انر

ي186833 ي غرق12599بابلذكرداخل حسن عريير 18بكالوريوس2انر

ي348800 ي غرق12599بابلذكرعلي حامد عريير 19بكالوريوس2انر

ن186805 ي غرق12599بابلذكرواثق قاسم عبدالحسير 20بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعباس فاضل عبدالسادة190331 21بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد حمزة فرفري175130 22بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرموحان هالل هادوش190382 23بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد مالك عبيد190464 24بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحسان علي عبدزيد351262 25بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر ناجح كاظم346237 26بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكروليد جالل عبداالمير186795 27بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي هالل مهدي190542 28بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد حسن محمد190584 29بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرزيد علي طير346992 30بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي عبدالكاظم حمزة186838 31بكالوريوس2انر

ن فاضل عليوي350312 ي غرق12599بابلذكرحسير 32بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمهند عدنان خضير179008 33بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرضياء عبدالحمزة هادود190589 34بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد عمران عبد472318 35بكالوريوس2انر

ن471893 ي غرق12599بابلذكرظاهر عباس عبدالحسير 36بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمقداد جليل عبدالرحيم346718 37بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد رضاء جبار472134 38بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرانور قابل محمد186789 39بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد عبدالحسن محمد346366 40بكالوريوس2انر

ن عبدالزهرة166543 ي غرق12599بابلذكرعالء حسير 41بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد علي نجدي350791 42بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعالء حمزة عبيس479669 43بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرانور محمد ابراهيم166604 44بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكريارس حسن جير472165 45بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمنتظر عباس عبد541705 46بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد قاسم عبيد347237 47بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد نبيل كريم350865 48بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكركرار جاسم كاظم193005 49بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراكرم فالح عمران347225 50بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمرتضن حازم عوض174756 51بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعادل عايد كاظم190489 52بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمود نعيم عبدزيد175158 53بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرهادي مهدي هادي190353 54بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي سعد كاظم479686 55بكالوريوس2انر

ن محمد348206 ي غرق12599بابلذكرنورالدين حسير 56بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد طالب شهاب179098 57بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرميثم كريم عبدالواحد479127 58بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي حازم جحات347988 59بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعمار موس عبدالكاظم190551 60بكالوريوس2انر

ي351540
ي غرق12599بابلذكرمحمد حيدر حفظن 61بكالوريوس2انر

ن479001 ي غرق12599بابلذكرحيدر حسام حسير 62بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد علي حسن347965 63بكالوريوس2انر



ي غرق12599بابلذكراحمد فاضل مزهر349014 64بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد موس عبيد351288 65بكالوريوس2انر

ن فاضل عبيد472190 ي غرق12599بابلذكرحسير 66بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحسن علي كاظم541505 67بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمصطفن رحيم عبدهللا178867 68بكالوريوس2انر

ن346648 ي غرق12599بابلذكركرار عبد حسير 69بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد بسيم مهدي190399 70بكالوريوس2انر

ن186812 ي غرق12599بابلذكرصادق قاسم عبدالحسير 71بكالوريوس2انر

ن حسن190408 ي غرق12599بابلذكرعلي حسير 72بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي ابراهيم شاطي348251 73بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعماد عباس صالح349567 74بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكربشار رزاق عبيد346451 75بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد كاظم عمران472472 76بكالوريوس2انر

ن جبار عبدالسادة174960 ي غرق12599بابلذكرحسير 77بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرسجاد خضير عبدالعباس347799 78بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد صباح عبداالمير187136 79بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحسن ادريس جاهل346493 80بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعباس كاظم عبيد173120 81بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرجهاد صباح عبدالعباس351436 82بكالوريوس2انر

 خضير عبدالعباس347634
ي غرق12599بابلذكرمصطفن 83بكالوريوس2انر

ن541474 ي غرق12599بابلذكرباسم عبدالكاظم عبدالحسير 84بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرفارس كاظم حطحوط541498 85بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرسجاد لفته عبدزيد347837 86بكالوريوس2انر

ن كاظم556112  عبدالحسير
ي غرق12599بابلذكرمصطفن 87بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد ماجد عبيد179129 88بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمود رسول سهل178341 89بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي فاضل عبيد479422 90بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرضياء جاسم محمد472207 91بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعبدهللا فالح هادي187178 92بكالوريوس2انر

ن جاسم محمد541460 ي غرق12599بابلذكرحسير 93بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد فاضل جاسم541476 94بكالوريوس2انر

ن351173 ن احمد عبدالحسير ي غرق12599بابلذكرحسير 95بكالوريوس2انر

ن178697 ي غرق12599بابلذكرعبدهللا حمزة حسير 96بكالوريوس2انر

ن ذياب هادي193007 ي غرق12599بابلذكرحسير 97بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد رحيم عبدهللا190495 98بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرغسان عدنان علي173342 99بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمصطفن اسعد نجم478957 100بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكركرار صالح راشد347544 101بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد محسن هاشم472269 102بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكركاظم جاسم محمد471980 103بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي سالم حسن471949 104بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرضياء عبدزيد رشيد172557 105بكالوريوس2انر

ن351149 ي غرق12599بابلذكراحمد عبيس حسير 106بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرميثم زبالة عبود348894 107بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكربهاء ماجد حميد349349 108بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعماد عايد كاظم190492 109بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد فالح عمران347214 110بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر وهاب عبيس192996 111بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد رسول رحيم346943 112بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرغانم مؤيد عبدالحسن347179 113بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرخضن كريم هباله479437 114بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرسيف محسن عبدالحسن472380 115بكالوريوس2انر



ي غرق12599بابلذكرسالم حسن ابراهيم479723 116بكالوريوس2انر

ن خضير عبيس190406 ي غرق12599بابلذكرحسير 117بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرسعد حسن محمد347870 118بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي موس عمران190384 119بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرسعد كريم موحان172572 120بكالوريوس2انر

ي346571 ي غرق12599بابلذكرخليل حيدر راجر 121بكالوريوس2انر

ي349409
ي غرق12599بابلذكركرار محمد هانن 122بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمرتضن عباس سلمان472282 123بكالوريوس2انر

ن190478 ي غرق12599بابلذكرامير علي حسير 124بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد صالح محمد190621 125بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمراد عدنان محمدعلي478988 126بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكركرار عبدالحمزة كزار472221 127بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر جالل عبداالمير349656 128بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي احمد عبد190486 129بكالوريوس2انر

 علي شاكر190546
ن ي غرق12599بابلذكرحسير 130بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرشاكر فلح حسن352383 131بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد ناظم دريب186908 132بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمود وحيد كريم479137 133بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرزيد وليد كاظم472446 134بكالوريوس2انر

ن166376  علي حسير
ن ي غرق12599بابلذكرحسير 135بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرماجد حامد عليوي186901 136بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرسيف فاضل جاسم541478 137بكالوريوس2انر

ي178616 ي غرق12599بابلذكرماجد حامد عريير 138بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرسليم كاظم عبيد541596 139بكالوريوس2انر

 علي عبدالكاظم348822
ي غرق12599بابلذكرمصطفن 140بكالوريوس2انر

ن رحيم عبدهللا174768 ي غرق12599بابلذكرحسير 141بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي عدنان حميد347064 142بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعمار وهران عباس350616 143بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرسعدي صالح هادي190559 144بكالوريوس2انر

ن صادق عبيس190619 ي غرق12599بابلذكرحسير 145بكالوريوس2انر

ن قاسم عبيد166737 ي غرق12599بابلذكرحسنير 146بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد عدنان محمدعلي471865 147بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي سعد موحان350514 148بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرسيف هادي عبيد173135 149بكالوريوس2انر

ي350549 ي غرق12599بابلذكرهيثم عطاهللا عرنر 150بكالوريوس2انر

ن عبيس349383 ي غرق12599بابلذكرعالء حسير 151بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعالء مناف سالم190700 152بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحسن هادي هاشم472084 153بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرزين العابدين حازم حسن471885 154بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرجعفر حامد جعفر541745 155بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد غانم حسن472123 156بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرفالح حسن عبد347881 157بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكروسام محيسن نارص348081 158بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر وليد فاضل192989 159دبلوم2انر

 علي كاظم541735
ن ي غرق12599بابلذكرحسير 160دبلوم2انر

ة عبدالعالي174779
ن ي غرق12599بابلذكراحمد حمير 161دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرسجاد صاحب عبد190613 162دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكركرار جواد كاظم190436 163دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد حمزة جواد190454 164دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد نوري بهاء190452 165دبلوم2انر

ن352001  علي حسير
ن ي غرق12599بابلذكرحسنير 166دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر نزار جاسم172723 167دبلوم2انر



ي غرق12599بابلذكرعباس طالب عمران190432 168دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي سجاد عبدالزهرة352036 169دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر شاكر جعفر351384 170دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرعباس علي عبدالهادي176623 171دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكريحير عائد كشيمش166265 172دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرامجد ناظم حسن351887 173دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي ثامر عبدزيد178924 174دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرصباح رسول محمد348831 175دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرسجاد محمد كاظم178522 176دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرجالل نعمة اسماعيل190602 177دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرحسن حمزة عبدعون347579 178دبلوم2انر

ن472529 ي غرق12599بابلذكرصالح ماجد حسير 179دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرعباس كريم هاشم472020 180دبلوم2انر

ن192993 ي غرق12599بابلذكرسامر عبيد حسير 181دبلوم2انر

ي كريم346511
ن
ي غرق12599بابلذكرمحمد وق 182دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي عمران مقبل472177 183دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكررسمد جواد عبدالكاظم190625 184دبلوم2انر

ي خماط177081 ي غرق12599بابلذكرهادي خير 185دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد كاظم جير190434 186دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد رزاق غانم174794 187دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرزيد علي كريم166718 188دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرقاسم كاظم رحيم178902 189دبلوم2انر

ن190596  علي حسير
ي غرق12599بابلذكرمرتضن 190دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد هالل مهدي190540 191دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي عامر ابراهيم541455 192دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد يونس عبيس348573 193دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد حيدر عبيد172697 194دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرعامر ياس خضير346967 195دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي هادي عباس186892 196دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرقاسم سعد كاظم479700 197دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرحمزة كريم يارس172603 198دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرمرتضن قابل محمد471927 199دبلوم2انر

ن ياس حمزة166821 ي غرق12599بابلذكرحسير 200دبلوم2انر

ي173310
ي غرق12599بابلذكراكرم جفات عميىسر 201دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرحسن ناظم حسن351781 202دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد فخري كاظم190343 203دبلوم2انر

ن عبود فرحان174852 ي غرق12599بابلذكرامير 204دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي رعد رزاق173329 205دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرصفاء عبدالحمزة هادود190334 206دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرلؤي خضير محمد179033 207دبلوم2انر

ن179052 ي غرق12599بابلذكراحمد نارص حسير 208دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكركرار فوزي حمادي347075 209دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكركرار حيدر صبيح176790 210إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد شهيد حسن541691 211إعدادية2انر

ن محمد176671 ي غرق12599بابلذكراحمد عبدالحسير 212إعدادية2انر

ي479216
ي غرق12599بابلذكرذوالفقار محمد هانن 213إعدادية2انر

ن حمزة عبيد178311 ي غرق12599بابلذكرحسير 214إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمنتظر علي عبدالزهرة166359 215إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرحسن حمزة محمد346849 216إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرزيد جبار كدر150844 217إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرابراهيم كريم هاشم472501 218إعدادية2انر

ي186977
ي غرق12599بابلذكرعلي محمد هانن 219إعدادية2انر



ي غرق12599بابلذكرمصطفن عالوي فاهم541736 220إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكركرار جبار هاشم479366 221إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد حسن جير471897 222إعدادية2انر

ن179002 ي غرق12599بابلذكرعلي االكير محمد حسير 223إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمرتضن عباس عبدالرضا166566 224إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرحمزة عبدالرضا محمد349628 225إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرهشام احمد هاشم350960 226إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعباس حمزة راشد193001 227إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرايمن عادل عوده347797 228إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرصفاء عبيد خليل541602 229إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرليث حسام نايف350035 230إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد ظاهر شبيب190567 231إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرجعفر حمد هادي186861 232إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي مختار عبدالسادة348997 233إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد جواد كاظم178847 234إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرنزار فري    ح جير166614 235إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرحسن حيدر رشيد348743 236إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي عادل عبداالمير348981 237إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكركرار عبدالزهرة عبيس479186 238إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرجواد عبدالوهاب علي190608 239إعدادية2انر

ن شهاب166254 ي غرق12599بابلذكرعلي معير 240إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرسجاد مؤيد عبدالحسن348744 241إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي حسام نايف178973 242إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي زيد عبدالسادة166697 243إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي وهران عباس350450 244إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي شهيد حسن541521 245إعدادية2انر

ن350277 ي غرق12599بابلذكرليث نعمة حسير 246إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي نجم عبيد541598 247إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد حميد جاسم192925 248إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرضياء كاظم بشارة174915 249إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمصطفن ياس خضير471908 250إعدادية2انر

ن شهاب350780 ي غرق12599بابلذكرعباس معير 251إعدادية2انر

ن عالء سالم479015 ي غرق12599بابلذكرحسير 252إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد سهيل عبدعلي187133 253إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرسجاد كاظم حسن166395 254إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرابالحسن حيدر شهيد166776 255إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي فيحان جير479356 256إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي نعمة عيىس472236 257إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمرتضن حازم عيىس472485 258إعدادية2انر

ن479335 ي غرق12599بابلذكرعلي نارص حسير 259إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكركاظم تركي عطية193015 260إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرغيث نعمة كاظم187170 261إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي رحيم حمزة350653 262إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكريوسف عادل هادي190329 263إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي صميم موح541742 264إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي حمزة راشد192977 265إعدادية2انر

ي186979
ي غرق12599بابلذكرحيدر محمد هانن 266إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرذوالفقار نجاح رحيم348173 267إعدادية2انر

ن ابوالزين173919 ي غرق12599بابلذكرطه ياسير 268إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد رزاق عبيد178858 269إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي ثامر عبدالكاظم479504 270إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي عباس هاتف347563 271إعدادية2انر



ي غرق12599بابلذكرماجد علي سلمان541561 272إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي احمد عباس479104 273إعدادية2انر

ن هاشم صاحب173155 ي غرق12599بابلذكرحسير 274إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمسلم كاظم اسدخان346415 275إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي نض رحيم166689 276إعدادية2انر

ن349130 ي غرق12599بابلذكرحسن عبيس حسير 277إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمرتضن باسم محمد348641 278إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكريارس زكي عبدالحمزة541743 279إعدادية2انر

ن186875 ي غرق12599بابلذكرحامد علي حسير 280إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكراسعد فالح طليفح186899 281إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي الزم حسن348877 282إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعمار عقيل بدر176697 283إعدادية2انر

 علي350101
ن ي غرق12599بابلذكرعلي ياسير 284إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعبدالكاظم حمزة عبدالكاظم351807 285إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمهند حاتم بديوي174709 286إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرموس سالم حمزة166930 287إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكركاظم بدر عمران351145 288إعدادية2انر

ن541703  علي حسير
ن ي غرق12599بابلذكرحسير 289إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد عبدالحمزة بنية186939 290إعدادية2انر

ن سعيد كاظم351202 ي غرق12599بابلذكرحسير 291إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرازهر جواد كاظم186832 292إعدادية2انر

ن حمزة نصيف347651 ي غرق12599بابلذكرحسير 293إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر عبداالمير فخري348850 294إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي محي طالب479070 295إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي محمد فاهم472147 296إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي حيدر محيسن346893 297إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرهاشم سعدي كاظم541499 298إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي محمد مطرود174872 299إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرناطق كاظم عيىس479727 300إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرامير فاضل عبدالسادة472355 301إعدادية2انر

ي177101 ي غرق12599بابلذكرسعد جاسم عبدالنير 302إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكركرار علي عبد349097 303إعدادية2انر

 علي هاشم346611
ن ي غرق12599بابلذكرحسير 304إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد علي طير349721 305إعدادية2انر

ي مجباس244876
ي غرق12599بابلذكرامير حفظن 306إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد يحير خضير187144 307إعدادية2انر

ن179026 ي غرق12599بابلذكرسجاد راشد ياسير 308إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد محمد كاظم347633 309إعدادية2انر

ن172837 ي غرق12599بابلذكرعباس احمد عبدالحسير 310إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد شمىسي محمد186904 311إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرهمام فوزي حمادي352205 312إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي مالك عيىس166341 313إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرزيد رشيد عبيد190364 314إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي ياس حمزة172668 315إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرحسن هاشم صاحب346326 316إعدادية2انر

ن محسن هاشم541746 ي غرق12599بابلذكرحسير 317إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر خضير برهان541508 318إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد ثابت جميل349158 319إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد عبدالحسن محمد186912 320إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر وحيد كريم472035 321إعدادية2انر

ن187167 ي غرق12599بابلذكراحمدالديباج سعد عبدالحسير 322إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرحاتم ثامر عبدالكاظم479545 323إعدادية2انر



ي غرق12599بابلذكريحير احمد خماط351606 324إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمصطفن حسن نوفل350624 325إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرامير علي يونس190481 326إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمروان جمال جير166852 327إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد جواد جاسم187157 328إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي باسم حميد479199 329إعدادية2انر

ن166553 ي غرق12599بابلذكرمحمد علي عبدالحسير 330إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر فاضل عليوي190703 331إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر عباس يوسف190705 332إعدادية2انر

ن186771 ي غرق12599بابلذكرمروان راشد ياسير 333إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي رائد هادي190575 334إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمحمد علي موس178994 335إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرامير علي عبدالكاظم172619 336إعدادية2انر

ن ناظم حسن349317 ي غرق12599بابلذكرحسير 337إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمهند فالح محي346870 338إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكركرار حيدر عداي479101 339إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرحيدر صادق جاسم347684 340إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكركرار محمد هاتف349593 341إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرجعفر صباح بكوع175172 342إعدادية2انر

ن186870 ي غرق12599بابلذكرمحمد عبيد حسير 343إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي رحيم عبدالرضا479312 344إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمصطفن فاضل صالح347316 345إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعزالدين كريم عبود190605 346إعدادية2انر

ن جاسم كاظم166411 ي غرق12599بابلذكرحسير 347إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرحسن سلمان جريو479365 348إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرمصطفن عمر فاضل177118 349إعدادية2انر

ن محمد حطحوط351209 ي غرق12599بابلذكرحسير 350إعدادية2انر

 خضير عباس541496
ي غرق12599بابلذكرمصطفن 351إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرذوالفقار هاشم حسن166277 352إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرميثم راهي هادي190404 353بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحسان مظهر يونس178535 354بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراياد عدنان محمدعلي472115 355بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد حسن خليل472029 356بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعادل عبيد يونس479466 357بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرعباس حمزة شاكر186825 358بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلذكرميثم بخيت هاشم186821 359بكالوريوس2انر

ن190352 ي غرق12599بابلذكرحيدر رحيم حسير 360دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكروالء جعفر صادق178884 361دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرشاكر حسن موس190338 362دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرعلي عبيس خليل186797 363دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرهاشم جواد كاظم346517 364دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكراحمد نعمة طراد190565 365دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرصادق صاحب حسون472210 366دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرقاسم محمد هاشم166664 367دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكرليث كاظم عبيدة192991 368دبلوم2انر

ي غرق12599بابلذكركاظم عبيس حسون166748 369إعدادية2انر

ي190628 ي غرق12599بابلذكرعباس حمزة ناجر 370إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرعالء عبيد علوان166675 371إعدادية2انر

ي غرق12599بابلذكرفاضل هادي عبيس348988 372إعدادية2انر

ي173231
ي غرق12599بابلذكرمحمدعلي سعيد تف  373إعدادية2انر

ن عبدالزهرة مهدي190570 ي غرق12599بابلذكرحسير 374إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىلم حاكم علي190325 1دكتوراه2انر



ي غرق12599بابلأنيىاسماء محمد عبد472442 2ماجستير2انر

ي غرق12599بابلأنيىباريس مهدي طعمة190425 3دبلوم عالي2انر

ي غرق12599بابلأنيىرنا خالد جواد348898 4بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىارساء جاهل ادريس349257 5بكالوريوس2انر

اشواق علي يحير186972
ي غرق12599بابلأنيى 6بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىبان مرزه حمزه347274 7بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىسندس خضير عباس479238 8بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىافراح فهد عبد479083 9بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىحليمة كاظم حميدي178897 10بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىضمياء جواد كاظم346729 11بكالوريوس2انر

ن حسن472340 ي غرق12599بابلأنيىجنان حسير 12بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىقيسة كاظم فهد472007 13بكالوريوس2انر

ن حسن471933 ي غرق12599بابلأنيىبان حسير 14بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىلقاء عبيد جاسم346904 15بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىنوال صادق صاحب174937 16بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىرقية هاتف عبداالمير346831 17بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىهدى شاكر فليح348492 18بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىامتناع حمزة برهان178928 19بكالوريوس2انر

ي351119 ي غرق12599بابلأنيىنىه حمزة زغيير 20بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىندى جاسم رحيم174897 21بكالوريوس2انر

ن541699 ي غرق12599بابلأنيىاسيل ابراهيم حسير 22بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىايناس عباس عبيد346546 23بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىمروة ماجد حسن541548 24بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىفاطمة اسعد نجم346309 25بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىايمان مهدي هاشم479745 26بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىايناس عبدالزهرة عناد179159 27بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىابتهال جليل كاظم173293 28بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىلقاء عباس خليل541451 29بكالوريوس2انر

ي166491
ي غرق12599بابلأنيىامنيات عبدالرضا عبدالغين 30بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىايمان خضن عباس178325 31بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىنور صالح عباس347758 32بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىهبة هاشم صاحب166836 33بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىعال عليوي هادود190344 34بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىعبير عليوي هادود190347 35بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىهبة قاسم خشان541553 36بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىسحر موس شعيب190707 37بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىصباح حازم محمد166902 38بكالوريوس2انر

ن جاسم541452 ي غرق12599بابلأنيىاوراس حسير 39بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىصابرين صالح محمد472158 40بكالوريوس2انر

ن جاسم541479 ي غرق12599بابلأنيىايناس حسير 41بكالوريوس2انر

رشا علي عبيد176945
ي غرق12599بابلأنيى 42بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىسهيله شاطي فياض351734 43دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىايمان حمزة عودة347695 44دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىدجلة سوادي علوان346279 45دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىسلوى كريم كاطع243786 46دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىهدى غازي هادي351592 47دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىعواطف محمد ناهي479163 48دبلوم2انر

ايمان رحيم عبدعلي472024
ي غرق12599بابلأنيى 49دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىايمان موس شعيب172819 50دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىابتسام كاظم يوسف348927 51دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىنهاد عبدالكاظم صادق349088 52دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىفليحة رحيم بلكت346788 53دبلوم2انر



ي غرق12599بابلأنيىامجاد ناظم صاحب190557 54دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىنداء كاظم محي472302 55دبلوم2انر

هيله علي محي166404
ي غرق12599بابلأنيى 56دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىزمن جعفر باقر175147 57دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىنداء حمزة هادي178889 58دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىحوراء وليد طه190554 59دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىمين حمزة هادي186885 60دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىزينب هاتف عبداالمير346817 61دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىرغد جواد كاظم174033 62دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىوجدان محمد عطية351638 63دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىوفاء نارص سكر190687 64دبلوم2انر

ن175122 ي غرق12599بابلأنيىفاطمة خضير حسير 65دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىرسل فخري هاشم192999 66دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىوعدية جاسم عنون479281 67إعدادية2انر

ى جابر عبدالرضا541560 ي غرق12599بابلأنيىبرسر 68إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىفردوس جليل كاظم176987 69إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىايمان عبدالهادي حمزة190319 70إعدادية2انر

وق رعد حمزة472014 ي غرق12599بابلأنيىرسر 71إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىمريم سلمان عباس472103 72إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىنورا مدلول جاسم537106 73إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىالفت كاظم عمران472508 1ماجستير2انر

ن190366 ى خضير حسير ي غرق12599بابلأنيىبرسر 2ماجستير2انر

ي غرق12599بابلأنيىمروة رسول رحيم346959 3ماجستير2انر

ي غرق12599بابلأنيىود عبدالخالق عبد349303 4ماجستير2انر

ي187140 ي غرق12599بابلأنيىزينب سالم عبدالنير 5ماجستير2انر

ي غرق12599بابلأنيىاالء حاتم بديوي186914 6ماجستير2انر

ي غرق12599بابلأنيىتبارك فخري هاشم190533 7ماجستير2انر

ي غرق12599بابلأنيىشهد شاكر مجيد349234 8ماجستير2انر

ي غرق12599بابلأنيىهديل حسن عبد347897 9ماجستير2انر

ي غرق12599بابلأنيىدينا خليل شاطي179115 10بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىزهراء عبدالزهرة عبيس472419 11بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىدالل احمد عبدالسيد172856 12بكالوريوس2انر

ن ابوالزين173403 ي غرق12599بابلأنيىامنة ياسير 13بكالوريوس2انر

زهراء علي خلف347928
ي غرق12599بابلأنيى 14بكالوريوس2انر

ن175103 ي غرق12599بابلأنيىرساب خضير حسير 15بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىرغد نعمة عيىس479719 16بكالوريوس2انر

مسار عدنان محمدعلي472515
ي غرق12599بابلأنيى 17بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىكوثر فاضل محسن479651 18بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىرغد رحيم خضير187138 19بكالوريوس2انر

ن166588 نور علي حسير
ي غرق12599بابلأنيى 20بكالوريوس2انر

بثينة مكي صاحب352404
ي غرق12599بابلأنيى 21بكالوريوس2انر

ن178545 ي غرق12599بابلأنيىارساء علي عبدالحسير 22بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىاري    ج رضاء جبار472128 23بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىايات عدنان ابراهيم192864 24بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىشهالء حمزة فرفري174992 25بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىزهراء صالح عباس347793 26بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىبتول مهدي كريم192867 27بكالوريوس2انر

ن شهاب350827 ي غرق12599بابلأنيىفاطمة معير 28بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىهناء عبدالزهرة عناد175197 29بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىانمار فوزي حمادي346506 30بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىعلياء كريم رشاد190536 31بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىزينة جبار حمزة349416 32بكالوريوس2انر



منار عدنان محمدعلي471828
ي غرق12599بابلأنيى 33بكالوريوس2انر

ن فاضل صالح346696 ي غرق12599بابلأنيىحنير 34بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىوالء ناقل مهدي346394 35بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىفاطمة احمد عبدالسيد352179 36بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىدعاء عبدالزهرة برسيم347332 37بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىامال احمد عبدالسيد173097 38بكالوريوس2انر

ق ذياب هادي190340 ي غرق12599بابلأنيىاستير 39بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىدعاء عبدالجليل عبود347017 40بكالوريوس2انر

رسى علي حسن346247
ي غرق12599بابلأنيى 41بكالوريوس2انر

ي346542
ي غرق12599بابلأنيىهالة مسلم تف  42بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىفاطمة سجاد كاظم193021 43بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىامنة حمودي نعيم347105 44بكالوريوس2انر

ن190553 ي خضير حسير
ن
ي غرق12599بابلأنيىكاق 45بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىحوراء حاتم عبيد351691 46بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىرفل حسون يوسف174975 47بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىلينا مظهر يونس186975 48بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىدعاء مكرم حسن190401 49بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىانتصار ثامر كاظم178354 50بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىنهاد عبداالمير هادي173363 51بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىسارة سالم حسن173257 52بكالوريوس2انر

ن186807 ي غرق12599بابلأنيىنمارق قاسم عبدالحسير 53بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىمها فليح عبيس472427 54بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىرسى محمد عليوي349074 55بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىهاجر شهيد حسن541472 56بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىبلسم صالح جواد541465 57بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىانتصار عبدالزهرة عناد166729 58بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىزينب كاظم اسدخان346432 59بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىرؤى عباس عبد541504 60بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىغفران فاضل صالح349365 61بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىشهد صفاء عمران346754 62بكالوريوس2انر

مروج علي عبدهللا351719
ي غرق12599بابلأنيى 63بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىنور رسول محمد177144 64بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىانتصار مجيد نارص347282 65بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىريام عباس سلمان193018 66بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىزهراء حاتم كريم177131 67بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىمها مزهر حميد190415 68بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىمها منذر شاكر348652 69بكالوريوس2انر

ي186823 مروة سالم عبدالنير
ي غرق12599بابلأنيى 70بكالوريوس2انر

ن346976 ي غرق12599بابلأنيىكوثر احمد عبدالحسير 71بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىنور عادل موس348931 72بكالوريوس2انر

ن174835 غدير علي حسير
ي غرق12599بابلأنيى 73بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىغفران عليوي عبيد541530 74بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىسحر جالل عبداالمير347154 75بكالوريوس2انر

ن186809 ي غرق12599بابلأنيىزينب قاسم عبدالحسير 76بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىهديل عبود محسن541701 77بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىندى جليل حسن350374 78بكالوريوس2انر

ن هادود166314 ي غرق12599بابلأنيىارساء حسير 79بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىحنان عباس هاتف166682 80بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىمروة مهدي محمد178677 81بكالوريوس2انر

سهاد عدنان علي190336
ي غرق12599بابلأنيى 82بكالوريوس2انر

ن351344 ي غرق12599بابلأنيىنبا مجيد حسير 83بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىهبة عبداالمير هادي173350 84بكالوريوس2انر



ي غرق12599بابلأنيىبراء رحمن عبداالمير264822 85بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىهبة كفاح صالح348832 86بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىصفا هادي كاظم174926 87بكالوريوس2انر

فاتن علي شباط346624
ي غرق12599بابلأنيى 88بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىاعراف نارص هاشم346637 89بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىضح عبدهللا جلعوط479484 90بكالوريوس2انر

ن هادود178941 ي غرق12599بابلأنيىدعاء حسير 91بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىشمس عزيز عبدالرزاق175211 92بكالوريوس2انر

ن348319 ي غرق12599بابلأنيىحوراء حميد حسير 93بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىانوار عبدالجليل عبود351418 94بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىسحر عبدالرضا عبدالسادة190448 95بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىرساب موس شعيب174953 96بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىارساء ياس عبيس349519 97بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىدعاء سهيل نجم541708 98بكالوريوس2انر

اميمة محسن علي174944
ي غرق12599بابلأنيى 99بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىسمر عبدالزهرة بريسم173275 100بكالوريوس2انر

ي محمد ختالن173212
ي غرق12599بابلأنيىضن 101بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىاالء محمد كاظم347571 102بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىزينب سلمان كاظم347366 103بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىسارة حازم عوض172957 104بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىزهراء احمد عباس190387 105بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىسارة كريم حمزة177007 106بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىعبير عباس حليم541473 107بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىرساب عبداالمير هادي173375 108بكالوريوس2انر

ن172503 ي غرق12599بابلأنيىمريم عماد حسير 109بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىايناس نعمة عبيس479340 110بكالوريوس2انر

ن هادود178966 ي غرق12599بابلأنيىطيبة حسير 111بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىحوراء اركان كاظم186800 112بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىبتول جليل حسن351249 113بكالوريوس2انر

ن حمد351161 ي غرق12599بابلأنيىلمياء حسير 114بكالوريوس2انر

 علي347257
ن ي غرق12599بابلأنيىنريمان ياسير 115بكالوريوس2انر

فاطمه عالء سامي179013
ي غرق12599بابلأنيى 116بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىازهار صادق صاحب175182 117بكالوريوس2انر

ن خليل حلبوص190446 ي غرق12599بابلأنيىبنير 118بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىهبة محمد جاسم190610 119بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىزهراء كريم جابر173084 120بكالوريوس2انر

بان ضياء علي190443
ي غرق12599بابلأنيى 121بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىسارة ناظم رحيم347736 122بكالوريوس2انر

ن هادود190690 ي غرق12599بابلأنيىحنان حسير 123بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىريام رحيم حمزة346564 124بكالوريوس2انر

مها علي كوري348067
ي غرق12599بابلأنيى 125بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىصابرين خلف عبدالسيد174114 126بكالوريوس2انر

ن281725 ي غرق12599بابلأنيىرشا محمد حسير 127بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىري  هام كاظم خضير350701 128بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىمين غازي محمد351184 129بكالوريوس2انر

رواء علي يونس238121
ي غرق12599بابلأنيى 130بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىسحر ياس عبيس346604 131بكالوريوس2انر

ن خماط178505 ي غرق12599بابلأنيىرنا حسير 132بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىفرح رزاق عبيد350415 133دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىزهراء رائد فخري178834 134دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىرنا عبيس غويلي351449 135دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىايناس كاظم رحيم178873 136دبلوم2انر



ي غرق12599بابلأنيىفاطمة صاحب عبد186779 137دبلوم2انر

 علي351273
ن ي غرق12599بابلأنيىامان ياسير 138دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىزينب تركي عطية190616 139دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىهاجر كريم هباله541482 140دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىرغد احمد عجيل346761 141دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىزينب رضا كزار190430 142دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىرؤى عدنان سعود479769 143دبلوم2انر

ي472294
ن ماجد حفظن ي غرق12599بابلأنيىحنير 144دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىرسل نعمة عيىس479764 145دبلوم2انر

ن سعيد347891 ي غرق12599بابلأنيىدعاء عبدالحسير 146دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىحوراء عبدالزهرة عبيس472415 147دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىسعاد كريم عبيد471997 148دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىزهراء مكرم حسن173173 149دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىايمان مجيد نارص178952 150دبلوم2انر

ي348537 ي غرق12599بابلأنيىسحر عطاهللا عريير 151دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىزهراء جواد كاظم190396 152دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىزينب هادي عبيد190422 153دبلوم2انر

نور حيدر علي348870
ي غرق12599بابلأنيى 154دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىسوسن رزاق غانم174744 155دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىسمر غانم كاظم177060 156دبلوم2انر

ي472051
ي غرق12599بابلأنيىصباح حميد حسانن 157دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىهبة عبدالجليل عبود347047 158إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىرحاب باقر جاسم186926 159إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىزهراء حامد عبدعمران186769 160إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىنور مزهر حميد541737 161إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىزينب شهيد حسن479735 162إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىابابيل كريم جير187150 163إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىميثاق صالح كريم190560 164إعدادية2انر

زهراء عالء سامي179017
ي غرق12599بابلأنيى 165إعدادية2انر

ن نوفل سدخان187172 ي غرق12599بابلأنيىام البنير 166إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىالق احمد خماط351559 167إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىالرا كريم حمزة186865 168إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىبراء رياض راهي175573 169إعدادية2انر

براء علي كاظم349068
ي غرق12599بابلأنيى 170إعدادية2انر

ن166557 زهراء علي عبدالحسير
ي غرق12599بابلأنيى 171إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىدعاء جاسم كاظم166422 172إعدادية2انر

نور علي موس348664
ي غرق12599بابلأنيى 173إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىزبيدة شهيد حسن479736 174إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىقمر عبدالخالق عبدزيد346474 175إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىرسور جابر عبدهللا351469 176إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىحوراء محمد عليوي166919 177إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىتبارك خضير برهان472346 178إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىنداء رياض راهي187163 179إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىشهد وليد جري186867 180إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىصفاء طارق مراد166438 181إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىغدير محسن سلمان166246 182إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىرانيا عباس كاظم347768 183إعدادية2انر

ن175673 ي غرق12599بابلأنيىمروة حاتم حسير 184إعدادية2انر

ن عبدالحمزة349267 ي غرق12599بابلأنيىوئام حسير 185إعدادية2انر

ن186965 ي غرق12599بابلأنيىحوراء عقيل حسير 186إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىنورس ميثم كريم190350 187إعدادية2انر

سارة علي هاشم347714
ي غرق12599بابلأنيى 188إعدادية2انر



ي غرق12599بابلأنيىشهد جبار عبدالزهرة175048 189إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىنور كريم عبيد348787 190إعدادية2انر

ن166762 ي غرق12599بابلأنيىكوثر عبدهللا عبدالحسير 191إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىزينب جابر عبدهللا472389 192إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىاصيل فاضل عطية472312 193إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىرغد ناظم جواد541466 194إعدادية2انر

شفق ضياء علي190440
ي غرق12599بابلأنيى 195إعدادية2انر

ن كاظم علوان350398 ي غرق12599بابلأنيىبنير 196إعدادية2انر

ن186894 ي غرق12599بابلأنيىوسناء عقيل حسير 197إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىزهراء اسعد زهير190423 198إعدادية2انر

ن هادي كاظم166451 ي غرق12599بابلأنيىبنير 199إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىفرح حليم سعيد347512 200إعدادية2انر

ن193013 ي غرق12599بابلأنيىحمدية كريم حسير 201إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىاالء حكيم عبيد350167 202إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىغدير باسم عدنان346525 203إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىرسى جمال جير166873 204إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىمريم عبدالحسن محمد347834 205إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىنور احمد حمزة347975 206إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىرسل سعد نايف175704 207إعدادية2انر

ن حمد351401 ي غرق12599بابلأنيىعذراء حسير 208إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىزهراء محمد عليوي166802 209إعدادية2انر

ن175693 ن حاتم حسير ي غرق12599بابلأنيىحنير 210إعدادية2انر

ن187160 ي غرق12599بابلأنيىنرجس قاسم عبدالحسير 211إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىفاطمة جالل عبداالمير187165 212إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىفاطمة عبيس مظلوم348202 213إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىارساء عبدالكريم طاهر346349 214إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىنورالهدى نوفل سدخان186830 215إعدادية2انر

ي173387
ي غرق12599بابلأنيىرسل شباط منحن 216إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىبتول سجاد كاظم173247 217إعدادية2انر

عال شهيد علي479714
ي غرق12599بابلأنيى 218إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىفاطمة راشد عبدالكاظم351534 219إعدادية2انر

وق كاظم عبد190413 ي غرق12599بابلأنيىرسر 220إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىتغريد فري    ح جير541738 221إعدادية2انر

ن173413 ه ميثم حسير ي غرق12599بابلأنيىسمير 222إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىرواء فالح طليفح178984 223إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىزينب فاضل عبيس193002 224إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىطيبة باسم عبداالمير166524 225إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىندى جمال جير166908 226إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىرغدة كريم خضير478962 227إعدادية2انر

ن اسماعيل عذاب187152 ي غرق12599بابلأنيىبنير 228إعدادية2انر

 علي166625
ن ي غرق12599بابلأنيىسمية حسير 229إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىايناس مهدي عبيد479285 230بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىسهاد عبدالحمزة كزار192986 231بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىحياة عبدالعباس يوسف190362 232بكالوريوس2انر

ن حسن347127 ي غرق12599بابلأنيىسهاد ياسير 233بكالوريوس2انر

ي غرق12599بابلأنيىفردوس تاية كزار472078 234دبلوم2انر

ى تايه حمزة174695 ي غرق12599بابلأنيىبرسر 235دبلوم2انر

ي غرق12599بابلأنيىعدوية مالك جاسم178558 236إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىزينب كاظم محمد166705 237إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىفاطمة جاسم حمزة172634 238إعدادية2انر

ي غرق12599بابلأنيىزينب كاظم ديكان178491 239إعدادية2انر

1دكتوراه2االسكندرية 42611بابلذكرعادل عباس عبد236994



2دكتوراه2االسكندرية 42611بابلذكرعلي عبداالمير محمد434578

3ماجستير2االسكندرية 42611بابلذكرعمر عبداالمير سلمان419518

4ماجستير2االسكندرية 42611بابلذكرايهاب رزاق نايف229701

5ماجستير2االسكندرية 42611بابلذكراحمد عبيد عبدهللا501350

6ماجستير2االسكندرية 42611بابلذكرحاتم كريم سليمان231883

ن جاسم419745 7ماجستير2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد حسير

8ماجستير2االسكندرية 42611بابلذكرطارق حرب عويجيلة386453

9ماجستير2االسكندرية 42611بابلذكراحمد رعد بهلول501391

10ماجستير2االسكندرية 42611بابلذكرعباس فالح حسن386301

11ماجستير2االسكندرية 42611بابلذكرجليل غانم عبدالرضا386396

12ماجستير2االسكندرية 42611بابلذكرعدي علي عبد386527

ن مظلوم بدع386302 13دبلوم عالي2االسكندرية 42611بابلذكرعبدالحسير

14دبلوم عالي2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد عبيد يوسف237179

15دبلوم عالي2االسكندرية 42611بابلذكرعبدالنارص يوسف مجول386387

16بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمؤيد رمضان نعيثل230208

17بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعدنان عجد جساس472361

ن230501 18بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعامر خضير حسير

19بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرسعد جير شلواح229797

20بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكررضا كاظم حسون386339

21بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرضياء جاسم كريم434694

22بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد رحمن محسن236930

ن محمد434590 23بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعبدعون حسير

24بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرصالح مهدي لطيف386281

25بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكركريم تاية حريز231608

26بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرفالح عبدالكاظم بريير386550

27بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي عبيس فرحان501409

28بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراكرم سعيد عبد386928

29بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد عبدالرضا محسن230659

30بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي عبدعون سدخان229204

31بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرقحطان حسن لفته501215

32بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي المي غثيت230294

33بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرزيد صباح حمدي387247

ن386433 34بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد خضير حسير

35بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرفارس عبدالكاظم بريير434605

36بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراياد جواد كاظم230964

37بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرخالد عبدالكريم مطر386342

38بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرامير عادل محمد387652

39بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحميد ناهض عبيد233462

ن عبود386498 40بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحيدر حسير

41بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكررسمد فاضل ذياب386514

ن236895 42بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرجهاد عبداالمير حسير

43بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعادل محمود حمد434714

ي موس544207
ن
44بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعماد صاق

45بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرميثاق عامر خضير237194

ي544211 46بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد جواد عبدالنير

47بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرشهيد طالب حمد501372

48بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد غازي عبدهللا237273

49بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعبدالرحمن علي نصيف386431

50بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكررسمد يوسف عبدهللا386419

51بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحميد سلطان جاسم519737

52بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد خليل جاسم229863

53بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعالء غازي عبدهللا237230



54بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد ابراهيم حوار237271

55بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرقاسم عودة صالل434375

ن236947 ن محمدامير 56بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكروسام حسير

57بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعامر سوادي جاسم434331

58بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرقعقاع علي خضير419597

59بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحيدر عبدالكريم حسن386520

60بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد كامل سعود419978

61بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرصالح هادي محيسن230040

62بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرايمن عبدالجبار ضاجي386493

63بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرميثم مجيد حميد434332

64بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعماد عبدالهادي جودة386379

65بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي عماد علي526829

66بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرنبيل خالص عبيس544137

67بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرجاسم محمد عبود386425

68بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي جاسم محمد230952

69بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي عبدالحمزه حمزة232234

70بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمهند اسد حسن236879

71بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعبدالرحمن عدنان عجمي501206

72بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرسامر قحطان جواد233020

73بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعدي عبيس مردح386471

74بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد رمضان نعيثل237100

75بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد عبيد عباس386289

76بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعدي رجا عنيد419647

77بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحاتم شياع سلمان229771

78بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرساهر خضير عباس386310

79بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد شحاذه عزبة236850

80بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعمر رسحان ذياب434397

81بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعدنان رحمن سلمان231541

82بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسن فاضل عبدهللا501323

83بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرغزوان عباس عبود386435

84بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد سعيد جاسم230827

85بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعباس بشير عبدعون419552

86بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحميد مجيد حميد386983

87بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي مبدر مزهر519723

88بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرسامر رزاق حرب386495

ن خالد عباس419642 89بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمعي 

90بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعالء جاسم محمد387449

91بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي صالح عبيد236883

92بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد فالح زغير501242

93بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراسعد رحمن محسن236892

ن عبدهللا230110 94بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد ياسير

95بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي عباس مكطوف387386

96بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرماجد احمد خضير237063

97بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرانمار كريم داود229303

98بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرايرس رسحان عباس386439

99بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرقاسم عبدالكاظم بريير434398

100بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعبدهللا جاسم محمد386509

101بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي حسن مراد237267

102بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي طارق عبيد434369

103بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرسيف عبدالجبار ضاجي233144

104بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحيدر حميد حسن236921

105بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي جواد كاظم237102



106بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرغانم سلطان جاسم386358

107بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعبدالعظيم احمد علي231619

ن خلف419564 108بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعدي حسير

109بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحاتم كريم دلف233478

110بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراسماعيل نارص محمد386408

ن386354 111بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد معد حسير

112بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرباسم محمد عباس230122

ن جاسم230030 113بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرامجد حسير

114بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعمر سوادي جاسم434499

115بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد علي ابراهيم230812

116بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمثين محمود جاسم434382

117بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد جاسم محمد386531

 علي عبيد230832
ن 118بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

119بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعادل غازي عبدهللا237160

120بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكربشير حمزة عبيد386407

121بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكريارس كريم عباس386428

ن عادل محمد419451 122بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

123بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراركان علي عباس526827

124بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد حسن احمد501380

125بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمصطفن عبدهللا رحال519767

126بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرثائر رشيد احمد419931

127بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمنير عادل شنشول501309

128بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد فاروق احمد501331

129بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكروليد خالد عباس387379

130بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكركرار محمد ديان434466

131بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمنصور قاسم منصور501428

132بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمصطفن محمود فاضل519759

133بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي حمزة كاظم236849

134بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرفارس عبدالرسول عباس237290

ي387514 135بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعمر هالل عبدالنير

136بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد عبدالحمزة خضير236852

 علي عبيس434474
137بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمرتضن

138بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكريعقوب غازي محسن501193

139بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي ثامر علي386486

140بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراكرم حمدي رشيد236856

141بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعمر خليل سلمان230211

ي230815 142بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي صاحب ناجر

ن كامل خضير386295 143بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

144بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي سعود نعمة434469

ن434591 145بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرصهيب طه ياسير

146بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد جاسم محمد386304

147بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكررسمد عباس كاظم230873

148بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي كاظم عجاج229408

 علي387365
ن  تحسير

149بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمصطفن

150بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي ناهي حمزة501376

151بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد طالب عواد229537

152بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراسعد رباح عبيد232215

ن سعد عبد237022 153بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

154بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد عبداالمير حميد544205

ن237072 155بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد عامر عبدالحسير

156بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد شاكر عباس434416

ن236873 157بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسام عناد حسير



158بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعبدهللا ديوان شياع434390

159بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحيدر هادي جير237280

ي232220 160بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد صاحب ناجر

161بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرابراهيم سعد خضير230045

162دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعمر احمد سلمان386411

163دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرخالد خليف جير419424

ن علوان386860 164دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعلي حسير

165دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرمزهر سعيد عبد230071

ي231566 166دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرليث صاحب ناجر

167دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكراحمد جاسم محمد419412

168دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرمنهل رجا عنيد519748

169دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعالء عبدالهادي جابر386824

170دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرنهروان نعمة كاظم237073

171دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرحيدر حسن محمد386491

172دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد علي بري  ىهي434400

ن230646 ن محمدامير 173دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعادل حسير

174دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرمهدي وناس راشد386477

175دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرزيدون مدن محسن501197

176دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرميثم لطيف عبدهللا230055

177دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرسالم جاسم عبيد230024

178دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرفاضل عبيس فرحان231077

179دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرصفاء جاسم محمد386336

ن جبار233562 غام حسير 180دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكررصن

181دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعلي صبيح نصيف236897

غام عباس ذياب233239 182دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكررصن

ن عدنان عجمي434788 183دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرحسنير

184دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكراغصان نعمة كاظم501352

غام حسن محمد434405 185دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكررصن

186دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرواثق عامر خضير236917

187دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد ياس خضير231477

188دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرامير خالد عبدهللا434402

189دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرفؤاد حمزة عبد386501

ن عامر كاظم434384 190دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرمعي 

191دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكراحمد ابراهيم حوار236919

192دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكربشار كامل ازغير386445

193دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد طالب حسن230960

194دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد تركي عبدعون544214

يف501345 195دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكركرار رياض رسر

196دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد سهيل ممتاز386279

197دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرفاضل عباس عبيد434377

198دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعباس مهدي عمران434518

199دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكراحمد جاسم محمد230229

ن عبيد386404 200دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكراحمد ياسير

ن حسن محمد434408 201دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

202دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرهمام محمد خليل237069

203دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرحسام احمد كيطان419686

204دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعالء ابراهيم عبدالعزيز237327

205دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكراحمد خضير عبدالحمزه434394

206إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرفراس ظاهر حبيب501324

207إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرغسان طالل عباس230982

208إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرناهض حامد محمد519730

ن هاشم230626 209إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمقبل عبدالحسير



210إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرناظم مالك مهلي544210

211إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي محمدعلي كاظم237244

212إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكررعد كاظم عبداالمير237158

ي229949
انى 213إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرصادق حسن رسر

ن232422 214إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرزاهر علي حسير

215إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحيدر محمد دحام237094

216إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمراد كاظم عودة386297

217إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرباقر هادي كاظم229192

218إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرهيثم مجيد توفيق230271

ي سلمان مصحب386616
 
219إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرشوق

220إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكراحمد محسن عيىس229671

221إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحامد علي بري  ىهي434562

222إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكررباح مهدي لطيف501356

223إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحميد عباس حسن386426

224إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعزالدين احمد عمران386347

ي544138
225إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكراحمد خليل حسونن

ن صوين حمزة237163 226إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

227إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرصفاء محسن عطية519739

ي434613
228إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكريوسف محمد راضن

229إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعبدالرحيم عبدالكريم عبدهللا419874

230إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحسن جياد عبيد386595

1ماجستير2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد عبدهللا طه386472

ن ناظم هادي434330 2ماجستير2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

3ماجستير2االسكندرية 42611بابلذكرعبدهللا حمد سلمان434478

4ماجستير2االسكندرية 42611بابلذكرايمن لطيف احمد231133

5ماجستير2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد رزاق نايف419594

6دبلوم عالي2االسكندرية 42611بابلذكرعلي قدوري قنير501720

7بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحمزة اسماعيل ابراهيم386283

8بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمرتضن نجم هاشم386338

ن عباس419573 9بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي حسير

10بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعبدهللا مزاحم خليل233676

11بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمرتضن حسن لفته230350

12بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد جمال ابراهيم544215

13بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد جبار هليل237012

14بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكربارق ثائر عبدالرسول501313

15بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي محمد جياد230676

16بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعالء محسن عبيد387336

17بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكربكر صباح قنير434564

ن يارس جواد419896 18بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسنير

19بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمهدي باقر هادي231739

20بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد خضير دغيم386306

21بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعمر غازي عليوي519777

22بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي خضير حمزة434482

ي233283
23بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد سلمان راضن

ن231506 24بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعبدهللا مهند عبدالحسير

25بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرفقار عباس سلمان386344

26بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمصطفن كاظم ندة386346

27بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرغزوان عادل عباس236996

28بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسام جاسم محمد236910

29بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي رحيم سلطان434337

30بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي كاظم محمد386427

غام دايخ كطران233152 31بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكررصن



ن خضير حمزة434486 32بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

ن عبدالكريم حسن230671 33بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

ن231109 34بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد اسماعيل حسير

35بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد عبدالكريم صالح434422

36بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعبدالعزيز رحيم عبدالعزيز434559

37بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسن كامل سعود434548

 علي جرو501364
ن 38بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

39بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد عبدالمحسن حميدي236916

40بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرضياء عماد كاظم237161

41بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي عماد هادي544216

42بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعقيل حمزة عبيد237006

ن قاسم صنيدح231811 43بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

44بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد بكر احمد434378

45بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكررضا جواد كاظم434362

46بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرماهر جودة صالل386359

47بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرضيف صباح كامل434395

48بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرموس عبد قاسم501399

49بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرسامر محسن حمزة230008

50بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمصطفن رحيم عبيس237182

51بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي عبدالكريم عبدالجليل386517

ن جياد عبيد387608 52بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرتحسير

53بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد رزاق حرب501288

54بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكروعدهللا رباح عبيد419547

 علي خضير231657
55بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمصطفن

56بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرخلدون محمود مجيد387137

57بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي عباس حبيب419529

58بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكركريم عبدالعال كريم230780

59بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد رزاق كريم386286

60بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي سعدون شاكر233170

61بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحاتم كريم نارص386553

62بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد يونس احمد519760

63بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعبدالرحمن محمد عبد229654

64بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد نعمة جاسم230929

65بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي عادل تركي229297

66بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكروسام حامد فخري229151

67بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد رحيم سلمان237219

68بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي شاكر محمد386846

69بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد جاسم محمد386422

70بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرليث ماجد حامد419511

71بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي هادي محمد501246

ي عبدهللا229313 72بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي صير

73بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد عجمي عبدالسادة232168

74بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراكرم عبيس كاظم236981

75بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد عبدالحمزة خضير229545

76بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرهيثم محمد عايد501249

ن كامل سلمان231876 77بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسنير

78بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرازهر رسحان عباس386406

79بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد سعدون شاكر233334

80بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمنتظر مهدي رضا230745

81بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكربشير علي حسن387175

82بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي نارص حمد236886

83بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكررسول جاسم خضير232399



84بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكروليد سعيد حمزة230801

85بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكربكر عبدالحسن خضير233645

86بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد طالب كاظم229736

87بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحافظ كريم سليمان231774

88بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرسالم احمد كيطان386400

89بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرقدامة سعد جواد387429

90بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكريارس محمد كاظم237082

91بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعبدالهادي كريم رحيل232288

92بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرجاسم كريم سليمان231908

93بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي عدنان فرهود518334

94بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي محسن حمزه231296

95بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرامير شاكر حميد386303

96بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي عامر حميد519752

97بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرخالد سلمان مصحب230864

98بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعبدالكريم اسماعيل علي232183

 علي387282
ن 99بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي حسير

100بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد حمزة راشد434584

ن230276 101بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراياد علي حسير

102بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعباس حسن عصيدة229839

103بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرطه احمد عبدهللا237199

104بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكررياض عجمي عبدالسادة232376

105بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد نديم حسن237331

106بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرزيد فاضل محمد387412

ي237214
107بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكروليد خليل حسونن

108بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعباس عزيز رشيد237040

109بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمصطفن فاضل عبد501203

110بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعمر ثامر شكر386317

111بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعبدهللا عباس كاظم237236

112بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراياد حاتم شياع519756

ن خلف231848 113بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد حسير

114بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرصفاء جابر مهدي229690

115بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي سلمان بوالن236972

116بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراسامة قاسم جواد229886

117بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسن حمزة ابراهيم231289

118بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعقيل باسم علي230810

119بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرايمن رحيم عبد231417

120بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمرتضن عبدالزهرة حسن419468

121بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد شكر محمود387588

هللا جاسم386627 122بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكربكر خير

123بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعدنان عبيد عباس386580

124بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحسن فاضل عباس419539

125بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرطه محمد احمد229213

126بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعمار عادل عباس434374

127بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد فؤاد خضير386371

ن232256 128بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرامير موفق عبدالحسير

129بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكريارس حميد كامل386284

130بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمهند صباح احمد519763

131بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد وسام سليم231438

132بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعبدالمجيد صادق حايف496673

133بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرجعفر صادق حايف501328

134بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرسعد كاظم محمد501407

ن محيسن386389 135بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكروليد حسير



136بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد قيس هاشم386441

ي229906
137بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرصالح علوان راضن

138بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسام كريم سلمان231748

139بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحسان نعمة كاظم237201

140بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد اياد احمد434471

141بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد قاسم حاجم230113

142بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكررسمد عبود عجاج501205

ن237060 143بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد عباس عبدالحسير

144بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعبدالكريم عباس علي419563

145بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرامجد حميد سالمة434420

146بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمثين فاضل اسماعيل386315

147بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي سعيد حنتوش386502

148بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد كريم جاسم231446

ن231424 149بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرسالم عناد حسير

150بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد عبدالرزاق احمد236933

151بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي عقيل عبيد501237

152بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرليث جواد كاظم230401

153بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعالء جاسم محمد386473

154بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي محمد مجيد230663

ن237242  عناد حسير
155بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمصطفن

156بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمأمون محمد احمد501716

ن محمد احمد501420 157بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرامير

158بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرهشام نجم هاشم517974

159بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعمر ضياء ابراهيم501217

160بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرسالم صباح مراد231513

161بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد عدنان احمد233227

162بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي جاسم محمد386390

163بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعمر علي عبد386360

ي434339
ن
ن عماد صاق 164بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

165بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد كاظم علي229760

166بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعمر شاكر حمد232350

167بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرجاسم محمد جياد386293

ن صايل209738 168بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعمر حسير

169بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعبدالمنعم خالد عباس419620

170بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعبدالواحد احمد رحيم237321

171بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد حيدر هادي231410

ن230289 172بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرابراهيم موفق عبدالحسير

ن386963 173بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعبدالحميد عباس حسير

ن386382 174بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراسامة علي حسير

175بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرثامر جودة صالل386487

176بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرسجاد خضير حمزة434481

177بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرصالح حامد عبدهللا386447

178بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرتمام ابراهيم داود434512

ن قحطان جودة386510 179بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

 علي مهدي419706
ن 180بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

ي سلمان386414
 
181بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرفريد شوق

182بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكركامل حسن يارس386451

183بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعمار عالوي عبيد236923

184بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد سوادي جاسم434815

185بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعالء ناهي هضم237324

ن حامد فخري229285 186بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرتحسير

187بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراحمد محمد علي434380



ن230971 188بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعمر حاتم حسير

ي236913
189بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرنجاح كاظم راضن

190بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد محمود جاسم237316

191بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي محمد عبيد237025

192بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد كاظم محمد231706

193بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد اسماعيل عبيد237187

194بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكروهاب ناهي هضم231724

195بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرعلي كاظم علي230357

196بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرغيث محمود محمد236858

ن جير434410 197دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرسجاد عبدالحسير

ن عبيد386415 198دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعلي حسير

199دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرمازن فالح جير230087

200دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعلي ديوان شياع236876

ن عمر محمود229228 201دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

202دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرسيف عباس كاظم386299

203دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكررسول صباح مراد386298

ن حاكم هراط236863 204دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

ن رحمن230018 205دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرحيدر حسير

ي سلمان386416
 
206دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكروليد شوق

207دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرابراهيم كاظم عزوز230635

208دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكررعد شاكر محل229974

209دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكراحمد موس عبدهللا229848

210دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرزياد مهدي جودة386353

211دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعالء اسماعيل علي230242

212دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرحميد عبيد عبدهللا237010

213دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرحيدر جاسم محمد237308

214دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعلي مؤيد كامل236962

215دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكراحمد علي فارس386485

ن جعفر بستان434515 216دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

217دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعمار فؤاد موس237191

218دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعلي ناظم هادي386474

219دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرحيدر عمر محمود229238

220دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعادل عبدالعزيز جاسم236935

221دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعلي احمد فاضل237215

222دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرريام قاسم محمد386348

223دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد صباح علوان208128

 علي حمزة236911
ن 224دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

 علي229564
ن 225دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكراحمد حسير

226دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعماد حميد حسن236885

227دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرليث صباح نجم237170

228دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعباس عبدالكريم عبدالجليل230037

229دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرصفاء عماد كاظم236855

230دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرمهند فالح علي386503

231دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرسيف نبيل شاكر237237

232دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكركرار يحير عبدعلي237015

233دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرحميد عالوي كاظم230198

234دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعبدهللا خضير شاكر231387

235دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكربراء عباس ياس237305

 محمد علي237221
236دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرمصطفن

237دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرصالح ستار محمود230915

238دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكروليد مالك محمد236853

ي229988
239دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعلي خضير مرضن



240دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرحسن غريب نعيثل434477

241دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكروليد فاضل عباس230200

242دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكراياد كامل جاسم237228

243دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعمار عالوي عبدهللا236860

244دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد عبدالحمزة عبيد386399

245دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرصالح فالح جير386287

246دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرحمزة قضي حسن237234

247دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعلي غانم سعدون386488

248دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرستار جبار كامل230323

249دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرصباح ستار محمود230930

250دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعلي عباس ذياب229426

251دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعباس عادل محمد386478

252دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرارشد فارس كاظم230131

253دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرجاسم محمد نارص231078

ان جواد230180 ن مير 254دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

ي هاشم386507 255دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرزيد صير

ي خميس229727
 
256دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرحيدر شوق

257دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد عبدالحسن خضير230881

258دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكراحمد ديوان شياع386320

259إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعبدهللا هادي جودة386639

 علي جاسم230073
ن 260إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

 علي434602
ن 261إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمقتدى حسير

262إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي هادي عبود386499

263إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي فاهم جاسم229961

ن434596 264إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعباس عبدعون حسير

265إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي ستار فندي518203

266إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرسجاد سامي جبار386469

ن رسبوت237251 267إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعباس حسير

268إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكراحمد حاتم حمدان237241

269إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي عبد يوسف231126

270إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحيدر وسام سليم237248

271إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمنتظر خضير حمزة434671

272إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكركرار نعمان عدنان386996

273إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعمر احمد محيسن283150

ن518040  علي حسير
274إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمرتضن

275إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمنير سعد هاشم233514

276إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي سوادي جاسم434809

277إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد يوسف عبدهللا231665

ي نايف419654
ن صحن 278إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

ن237240 279إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرابوالحسن علي حسير

280إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعبدهللا حامد محمود230582

281إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكركصاد عبدالكاظم بريير386599

282إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرزياد حمدي رشيد387238

283إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرجنيد ثائر عبدالرحمن386650

284إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعبدالملك سعد صكب387427

285إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمرتضن رسن دنان434552

286إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي رياض تاية230297

287إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعباس ناظم عبيس434463

288إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرابراهيم ماجد جاسم434328

289إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد هادي عبود419497

290إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحسن ابراهيم حوار231350

291إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرديار عصام عباس231277



292إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي صالح احمد387373

ن كريم نارص386990 293إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

294إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكريعقوب فارس عبدالكاظم434615

295إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمهند عبدمسلم صبيح231128

296إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي محمد حامد230429

297إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحسن محمد عالوي231782

298إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي ليث شاكر237246

299إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرفهد مالك محمد387235

300إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعباس علي كاظم419827

301إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد خضير حمزة434682

302إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكريونس احمد علي237027

303إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكراياد نجم وناس233454

ن387066 304إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعبدالكريم محمد حسير

305إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكراحمد كاظم جاسم233622

306إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرامير عبدالرزاق فاضل475669

307إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي رسحان عباس434488

308إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكركاظم جواد كاظم518147

309إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرزيد عماد كامل386546

310إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي كاظم جاسم230888

311إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد ابراهيم حنو230565

312إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرزياد طارق عبيد434601

ي233365 313إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرصفاء محمود عريير

314إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعبدهللا محمد علي434643

315إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرليث عبدالرضا عباس434567

316إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرسالم فيصل حسن236905

317إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد خالد عباس419782

318إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحيدر علي عبيد387014

319إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعبدهللا رشيد احمد434653

320إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحيدر فارس عبدالكاظم434598

321إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمرتضن عباس عليوي232274

322إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعمادالدين ثائر عبدالرحمن519728

323إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكريارس عامر عبد434798

324إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي اياد عليوي231291

ن محمد عاكول419489 325إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

326إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعمار حميد كامل210585

327إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد مالك عبيد237023

328إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرسامر عباس كاظم231042

329إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي ناهض كاظم518065

330إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي حسن هادي232043

331إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعباس فاضل اسماعيل387034

332إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرسيف محمد علي386674

333إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد باسم علي233323

334إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمرتضن رحيم عبيس237051

ي231767
335إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكريارس نعيم واسر

336إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد حامد محمود434514

337إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرخالد احمد خضير386437

ن عبيد386995 338إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرطه ياسير

339إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد عامر رشيد386364

340إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحيدر عبداالمير محمد230376

341إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعمار عامر مرزة518192

342إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرامير عباس فاضل230554

343إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرابراهيم محمد مجيد233449



ن مطر326169 344إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكربهاء عبدالحسير

345إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكراحمد سعدون عبدهللا386589

 خضير عباس230924
346إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمصطفن

347إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحيدر جبار احمد230261

348إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمسلم فاضل عباس231578

349إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي ثامر شكر386319

350إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرجهاد جاسم حميدي237090

351إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرسجاد فؤاد خضير434582

352إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكراحمد قاسم محمد387226

353إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعالء حميد عبيد386355

354إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعمار محمد عبد233295

355إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي نعمان عدنان387051

356إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد حميد مواس419441

357إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرراسم عبيد منصور237192

358إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد جبار احمد233303

359إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعالء ستار جودة518100

360إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكراحمد رزاق جاسم519745

361إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكراحمد عامر خليف518289

362إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرسجاد عباس احمد231328

363إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد فالح حواس231366

364إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرزياد خالد كريم518028

 علي عبيس501413
ن 365إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

366إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحسن عالء جابر501277

367إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعبدهللا حميد سالمة434413

368إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمصطفن مؤيد كامل386884

369إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكروليد خالد عبدالكريم386594

370إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي رحيم صالح237097

ن عامر سالم387467 371إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرحسير

ن احمد386957 372إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعلي حسير

373إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد ستار محمود233486

ي386874  صالح صليير
374إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمصطفن

375إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرسجاد علي سلمان434570

376إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكراكرم عبداالمير كاظم434557

ن خضير231576 377إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد حسير

378إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكربهاءالدين محمد عودة233190

379إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعثمان جاسم محمد231010

ي386345
380إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمرتضن صفاء حسانن

381إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعباس هادي شدهان231499

382إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرهمام محمد عبدالحسن230973

383إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرفواز موس كاظم434627

ي عباس386505
384بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكروسام راضن

385بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرفؤاد خشمان حميد230605

386بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكركريم عباس علي434625

387بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرجالل حسون كاظم237225

388بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد شكر محمود237300

389بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرخليل ابراهيم خضن230610

390بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرمحمد عبدهللا خضير229255

ن386521 391بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكراياد عبد حسير

392بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلذكرحسن عبيد عباس230591

393دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكراحمد صالح مهدي230912

394دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرامجد كريم حسن386292

395دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعزوز كاظم عزوز230786



396دبلوم2االسكندرية 42611بابلذكرعمار سوادي جاسم434635

397إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرعدي انور عبدهللا386610

ن233423 398إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكرمازن رحيم عبدالحسير

399إعدادية2االسكندرية 42611بابلذكربرجس احمد خليف230060

1دكتوراه2االسكندرية 42611بابلأنيىانسام قاسم حاجم230244

2بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىازهار جبار فرحان229680

3بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىنجالء حبيب طاهر236900

4بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىنوال كاظم وهاب471308

ى عيدان صالح229175 5بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىبرسر

6بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىزينب حسون علي236978

7بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىانتظار غافل جير434386

8بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىصدى رحمن محسن236926

9بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىيرسى خليل ابراهيم236894

10بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىجنان فالح حسن501210

11بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىانوار ثامر عبدهللا230979

ن230177 ي حسير
ن
12بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىمناهل شاق

13بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىاالء محمود احمد237315

احالم علي مطر387552
14بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيى

15بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىنغم صابر كرمود236939

ي471317 انوار صالح لعيير
16بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيى

17بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىنضال فاضل عباس501368

18بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىفائزة عيىس والي231947

19بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىسعاد حسن عباس237185

20بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىفاطمة حمادي موس519788

شذى علي مخيلف434490
21بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيى

22بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىعذراء عالوي عباس544209

ن شحاذة386384 23بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىبثينة عبدالحسير

24بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىفيحاء حامد علوان386640

25بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىارساء عماد عودة230249

26بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىهدير جاسم خضير386377

27بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىعهود حسن كاظم541587

28بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىرواء محمود احمد229716

29بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىزينب قاسم حاجم237009

ي419809 نور صالح لعيير
30بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيى

ي حسن386288
31بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىفردوس راضن

ي236887
32بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىميساء خضير مرضن

33بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىايمان تاية كريم386562

34بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىمنار جاسم خضير229272

35بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىرواء يوسف جبار230223

36بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىشيماء قاسم عباس236907

37بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىانتصار جاسم محمد387305

ن386300 38بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىشيماء هادي حسير

39بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىهديل جواد شنو237247

40بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىسمر محمد عبدالعباس434784

 علي545662
ن 41بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىوسن حسير

ن386410 عفاف علي حسير
42بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيى

43بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىعبير حامد محمد229363

44بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىايات محمد ديان386308

45بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىعلياء اسماعيل عبيد386479

46بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىحوراء حسن عبيد229783

47بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىرغد خضير دغيم386305

48بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىارساء خضير دغيم386331



49بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىغفران حسن عبيد230691

50بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىنوال غالب اخضير229627

51بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىحوراء اسماعيل عبيد386481

52بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىمياسم كريم عبد556140

53بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىسوسن خالد خضير229579

54بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىايهاب سلمان حسن230396

55بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىرجاء يوسف جبار229602

56دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىسوسن سلمان جميع232317

57دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىامل عبد نجم386836

58دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىخالدة موس جاسم434396

59دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىالهام مشهد كاظم230819

 علي237180
ن 60دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىايمان حسير

61دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىارساء راشد محمد231980

62دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىحنان خليل فياض386465

63دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىرواء سلمان حسن230140

64دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىحكيمة رجا عنيد434367

65دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىنغم رحمن محسن237329

66دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىامل حسن عودة237211

67دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىهبة رحمن محسن229832

يف230508 68دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىكلسن فيصل رسر

69دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىنضال محمد هندي386333

ى خضير عبيد237206 70دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىبرسر

ي386329
71دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىحنان جواد راضن

72دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىشيماء كريم عبدالخضن230085

73دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىايمان شاكر معيدي237029

74دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىنرسين عالوي عباس230123

 علي387647
ن 75دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىهدى حسير

ي229982
76دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىامل خضير مرضن

77دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىانفال حميد حسون230175

78دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىعال احمد شاكر434510

79دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىشيماء نعمة فارس236986

80دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىهديل فالح مطر236891

81دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىداليا مهدي خضير230234

82دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىوداد كريم عبدالخضن230346

83دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىاالء نجيب كريم387084

84إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىسامرة كاظم ندة387343

ن جليل544178 85إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىنبا حسير

ن230047 86إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىفاتن عالوي حسير

87إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىجويدة جياد هادي434697

1ماجستير2االسكندرية 42611بابلأنيىهبة ستار نعيم229329

2ماجستير2االسكندرية 42611بابلأنيىمروة مدلول مهدي501571

3بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىمحمد طه مظهر386532

4بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىايالف عماد مشهد501198

5بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىميس رزاق احمد471300

ي رشيد230316 وسن صلير
6بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيى

7بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىفاطمة عباس محيسن236974

ي434358
8بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىشيماء داخل راضن

9بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىوسن مهدي خضير386607

10بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىعذراء جليل هادي230955

11بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىسحر عبدالمحسن علي231038

12بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىهبة مالك ظاهر230996

13بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىنور جواد عبدالكاظم386464



14بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىعلياء محمد حسن237188

15بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىحنان عامر هاشم544272

16بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىرسل فاضل عباس231378

17بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىهيام قاسم محمد386352

ي ابراهيم علي386369
18بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىكانن

19بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىوهاد عباس جابر237212

20بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىهالة علوان جياد434660

21بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىاية وحيد يعكوب434372

22بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىهدير خضير عباس386967

23بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىزهراء جليل هادي519783

24بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىنور مهدي خضير229891

نور محمد علي419769
25بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيى

26بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىانمار غازي عليوي419604

ن منصور احمد386366 27بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىحنير

28بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىمياسة حسن لفته386403

29بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىندى عبدهللا محمود386362

30بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىفاطمة عبيد ابراهيم237217

31بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىايمان قاسم حاجم230235

ن غانم عبدزيد386467 32بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىبنير

33بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىعائشة عبدهللا خليفة387179

نور علي كحن230302
34بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيى

35بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىمها عبد احمد519774

36بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىسحر احمد شاكر434465

37بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىغفران عبود حمد386274

38بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىوجدان محمد غافل230155

39بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىطيبة ماجد خوام386508

ن230837 40بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىشيماء طالب حسير

41بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىسماح رحيم خليف519804

42بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىكفاء فؤاد هادي230899

43بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىغدير هيثم محسن230655

44بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىسوزان عبدالحمزة عباس230172

45بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىوئام صالح حاتم490883

ن محمد عبدالحسن237224 46بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىسالير

47بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىخلود جبار لطيف237249

ي387349 48بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىرواق كاظم ناجر

49بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىارساء حمزة بديوي419763

50بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىهديل عبدالرحمن جميل519725

51بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىايناس حيدر محمد326186

ن عبيد333152 52بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىنور ياسير

53بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىهدى حميد جاسم434366

54بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىهدى عبدهللا كاظم237042

55بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىلقاء سعود نعمة230420

56بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىزينب فاقد عنون434502

57بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىبيداء عامر زغير237337

58بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىنور نجم عبدالسادة230617

59بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىزهراء عبدالستار عبيد386475

ي231828 60بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىايالف كاظم ناجر

61بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىايات حامد طرخان398411

ن434334 رنا علي حسير
62بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيى

63بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىمروة عبدهللا عبيد386401

64بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىزهراء عجمي عبدالسادة232104

65بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىنورة ماجد خوام386282



66بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىرندة حافظ راهي233524

67بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىهاجر عقيل كريم237253

68بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىضح محمد عبد236847

69بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىزينب حسن جير237227

70بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىندى هيثم محسن386450

ن محمد386947 71بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىانفال حسير

72بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىامل شاكر حميد386597

73بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىسحر صباح حسن237310

74بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىانمار حميد طالب229813

75بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىميمونة عبدهللا خليفة237058

76بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىاية مجيد هندي230683

هيام سامي جبار386383
77بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيى

ي كاظم387008
78بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىجنان راضن

79بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىسارة فارس عجمي386398

80بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىرواء هادي حران231673

81بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىزهراء عماد عودة230570

ن230523 ن حسير 82بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىزهراء تحسير

83بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىنرسين محمد سلمان232249

84بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىذكريات محمد جظعان237333

مروة سامي فليح231190
85بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيى

86بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىزينب غانم سعدون231088

87بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىسها عباس كاظم237276

88بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىغفران ستار سلمان231148

89بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىغفران محمد غافل231117

صابرين سامي جمعة386392
90بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيى

91بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىنورا عودة جابر386395

92بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىغسق خضير عباس386542

93بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىميس سامي فليح231213

ن237243 94بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىرويدة عامر عبدالحسير

95بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىدعاء سالم ربيع237293

ن وحيد يعكوب434371 96بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىياسمير

97بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىهدى مالك ظاهر386367

98بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىهبة صالح هادي236942

99بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىاسماء ساير عبهول386476

100بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىنور ستار سلمان434632

101بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىميرس عبيد ابراهيم230483

102بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىنور فاخر مطرسر231118

103بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىدعاء محسن عبيد387316

104بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىعاليه مهدي خضير387420

105بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىغفران شاكر حمد230080

ي عبدالكريم علي231365
106بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىضن

ق جاسم حمادي386386 107بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىاستير

108بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىرفل فالح كروك229790

109بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىايناس سعد سلمان229553

110بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىفرقان محمود لفته236881

111بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىغفران حيدر محمد236902

ن عبيد386296 ن حسير 112بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىياسمير

113دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىاميمة محمد خليفة231349

114دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىعهد مراد كاظم386313

115دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىابتسام جبار خالد434424

116دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىنور طالب خضير419479

ن علوان جياد386393 117دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىياسمير



118دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىصفا كريم سلمان518359

119دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىرغد قاسم احمد434495

ن386579 120دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىمريم عباس عبدالحسير

121دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىفاطمة حمزة جير386276

122دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىنور راشد كاظم386449

123دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىهند ماجد حميد230531

124دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىسارة ضياء كاظم229752

125دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىشهد فاهم محسن237169

126دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىزينب حمزة جير386275

127دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىنبا ماجد حميد230916

128دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىغفران عبدالكاظم عبدهللا231756

129دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىهديل فاضل سلمان386394

130دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىوسن جعفر بستان232202

131دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىصابرين جبار حمزة386489

132دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىرسل نعيم محيسن237285

133دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىختام عبدهللا عمران419501

134دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىنور مدلول مهدي419611

االء سامي عواد212370
135دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيى

136دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىزينب ثامر معيوف230337

 تركي231586
ن ن حسير 137دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىراجير

138دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىرواء حمزة هادي230794

139دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىضح اسماعيل عبيد237287

140دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىصفاء حمزة عبيد229934

141دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىسحر عبدالكاظم عبدهللا230758

142دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىشهالء بديوي فيصل230391

ن مرزة230101 143دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىانغام ياسير

ن237335 144دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىاسماء عناد حسير

ن342975 145دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىيرسى علي حسير

146دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىنهال جاسم محمد386420

147دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىرساب جاسم حمادي386376

148إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىكوثر نضال خشمان333098

149إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىايات مهدي محمد386623

ن230334 150إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىرنا خضير حسير

ن386539 شهرزاد علي حسير
151إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيى

152إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىكوثر يوسف جبار230145

153إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىريام مالك محمد386468

154إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىرهام حسن هادي419520

ق احمد متعب237001 155إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىاستير

156إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىسحر رحيم خليف501724

157إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىضح عبدالرسول طارق475641

158إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىوسن فاهم محسن237260

159إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىاالء طه جلوب231312

160إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىبتول مالك ظاهر230986

ن386337 161إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىسحر فائق حسير

162إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىختام فاخر مطرسر231096

163إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىاقبال حسن عليوي232938

ن237325 164إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىزهراء مهدي حسير

165إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىنور جاسم خضير387465

166إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىمريم عامر عبدالزهرة434621

167إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىتبارك رحيم سلمان237049

168إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىنور عباس كاظم386523

169إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىنبا محمد جضعان237007



ن عبد يوسف233439 170إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىحنير

171إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىغفران شهاب حميد381301

172إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىرئام عبدهللا عمران419670

173إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىطيف ماجد خوام386591

174إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىنبا عبدهللا محمود386361

175إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىاثمار محمد فهد230406

176إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىزهراء عباس فاضل231245

177إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىرغد مهند حميد387540

178إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىاية علوان جياد434551

179إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىسحر قاسم محمد386351

180إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىفاطمة عدنان رحمان231337

181إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىسحر عبداالمير حميد386684

ن519742 وديان علي حسير
182إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيى

ن386663 اسيل علي حسير
183إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيى

184إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىسجا سعد عبد501402

185إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىزهراء حميد مجيد230306

ن هادي شدهان229322 186إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىياسمير

187إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىدعاء حمزة عبيد233211

ن434521 188إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىرسل حسن حسير

189إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىفاطمة ابراهيم نعمة212339

190إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىهيام ثامر معيوف231463

ن جليل544136 191إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىسدف حسير

192إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىتبارك مهدي محمد386322

 علي232036
ن 193إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىالزهراء حسير

 تركي230904
ن 194إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىشهد حسير

195إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىاالء محمود جاسم232085

196إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىرؤى احمد شاكر434472

197إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىطيبة حامد عبدالعباس237045

198إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىمريم مهدي رضاء231329

ن محمد386900 وق حسير 199إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىرسر

200إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىفاطمة جاسم خضير232409

201إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىكهرب قاسم محمد386324

202إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىاية مهدي محمد386327

203إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىرنا حمزة فالح230265

204إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىزينة حامد عبدالعباس232974

205إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىضح قاسم محمد387483

206إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىمريم مهدي عمران434585

207إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىانفال طارق عبداالمير386443

208إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىعلياء ابراهيم عبدالعزيز230757

ن386537 زبيدة علي حسير
209إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيى

210بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىمنال مهدي حرش434520

211بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىايمان فالح حسن501208

ن سلمان231085 212بكالوريوس2االسكندرية 42611بابلأنيىاسماء حسير

213دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىفاطمة نارص محمد386409

214دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىرنا محمد جير332036

215دبلوم2االسكندرية 42611بابلأنيىرنا عباس عبداليمة233410

216إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىاعتقال فاضل ابراهيم386482

 علي ساجت434670
217إعدادية2االسكندرية 42611بابلأنيىمين

1دكتوراه2السده42614بابلذكرامير عبدالهادي عباس535288

2دكتوراه2السده42614بابلذكرقاسم خضير كاظم534107

3دكتوراه2السده42614بابلذكرابراهيم سكران عبدهللا414682

4دكتوراه2السده42614بابلذكرزيد شاكر كاظم190980



5ماجستير2السده42614بابلذكرنوفل شاكر كاظم185242

6ماجستير2السده42614بابلذكرعباس مصلح سلمان417592

ن417354 7ماجستير2السده42614بابلذكرنبيل علي حسير

8ماجستير2السده42614بابلذكرعالء شبيب كاظم557107

9ماجستير2السده42614بابلذكرمحمد جاسم دانة415083

10دبلوم عالي2السده42614بابلذكرعلي خضير عبيد352889

11بكالوريوس2السده42614بابلذكرنجم عبدهللا ارزي    ج353135

12بكالوريوس2السده42614بابلذكرفاضل كاظم ظاهر185988

13بكالوريوس2السده42614بابلذكركاظم مهدي خضير189665

14بكالوريوس2السده42614بابلذكرهادي عدنان هاشم354914

15بكالوريوس2السده42614بابلذكرغازي رزاق علي414911

ن هاشم186097 16بكالوريوس2السده42614بابلذكرسلمان حسير

17بكالوريوس2السده42614بابلذكرقاسم خضير شبيب185414

18بكالوريوس2السده42614بابلذكرنجم عبيد بلبوص189535

19بكالوريوس2السده42614بابلذكرزيد عدنان منصور354334

ن416836 ن عبدالرضا حسير 20بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسير

21بكالوريوس2السده42614بابلذكرجليل اسماعيل ارزي    ج352785

22بكالوريوس2السده42614بابلذكروهاب حميد نارص415030

23بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي سلمان محسن354393

ي185387
24بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد حسن راضن

25بكالوريوس2السده42614بابلذكرعباس هاشم جاسم354090

26بكالوريوس2السده42614بابلذكرياس خضير خليف353906

27بكالوريوس2السده42614بابلذكرمسلم علي عبدهللا414593

ن رشيد185266 28بكالوريوس2السده42614بابلذكرحميد حسير

29بكالوريوس2السده42614بابلذكرهادي عبدالرضا عبدهللا414628

ي534036
30بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد عبيد راضن

31بكالوريوس2السده42614بابلذكرناظم مهدي خضير185388

ي عبيد414824
32بكالوريوس2السده42614بابلذكراسماعيل راضن

33بكالوريوس2السده42614بابلذكرحميد هاشم جاسم185424

ي عبدعلي ناهي185739 34بكالوريوس2السده42614بابلذكرناجر

35بكالوريوس2السده42614بابلذكريونس عبدعلي ناهي534040

36بكالوريوس2السده42614بابلذكرعباس عبدالرضا محمد353511

37بكالوريوس2السده42614بابلذكرحيدر كريم عباس353170

ن امانة185253 38بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي حسير

ي535099
39بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد مهدي راضن

40بكالوريوس2السده42614بابلذكرايهاب حميد عبد185267

41بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي عبدهللا فهد185447

42بكالوريوس2السده42614بابلذكررعد هادي حبيب185562

ن185929 43بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد علي حسير

ن356485 ن صالح حسير 44بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسير

45بكالوريوس2السده42614بابلذكرعزيز عبود راشد353608

46بكالوريوس2السده42614بابلذكرهاشم سعدون رشيد185165

47بكالوريوس2السده42614بابلذكرمازن عمران كاظم418988

48بكالوريوس2السده42614بابلذكرفراس مجيد جواد189691

49بكالوريوس2السده42614بابلذكرحيدر خضير عودة185576

50بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسن عبد جاسم185992

51بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد علوي عبد415127

52بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي طالب عباس414952

53بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد حبيب كاظم534049

54بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد جبار عبدالواحد535151

55بكالوريوس2السده42614بابلذكرلؤي مجيد جواد185219

56بكالوريوس2السده42614بابلذكرنجم عبيد عليوي535191



57بكالوريوس2السده42614بابلذكركاظم اسماعيل دحام185206

58بكالوريوس2السده42614بابلذكرشاكر حميد عطية357089

59بكالوريوس2السده42614بابلذكرثامر مرزوك خليف415699

60بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي سعدون رشيد261414

ن185412 61بكالوريوس2السده42614بابلذكراسعد جاسم عبدالحسير

ي عبيد414622
62بكالوريوس2السده42614بابلذكرهادي هانن

63بكالوريوس2السده42614بابلذكرنعمه عليوي عوده534150

ن352950 64بكالوريوس2السده42614بابلذكرصالح مهدي حسير

65بكالوريوس2السده42614بابلذكربهاء احمد جواد355295

ن185432 66بكالوريوس2السده42614بابلذكرمنتظر عبدالكريم حسير

67بكالوريوس2السده42614بابلذكرجعفر قاسم عباس415027

68بكالوريوس2السده42614بابلذكرعالء جميل عبد355257

69بكالوريوس2السده42614بابلذكرمهند عباس هاتف414871

70بكالوريوس2السده42614بابلذكرفؤاد خضير خليف535068

71بكالوريوس2السده42614بابلذكرجمال قاسم محمد185343

72بكالوريوس2السده42614بابلذكرقاسم عبدالهادي عبيد415095

73بكالوريوس2السده42614بابلذكرصدام مطلك حمزه353195

ن محيميد عبد189520 74بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسير

75بكالوريوس2السده42614بابلذكرحيدر عبيد عودة185972

76بكالوريوس2السده42614بابلذكرماهر جواد حميد414897

 علي عبود185754
ن 77بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسير

78بكالوريوس2السده42614بابلذكررسول عبدالرضا محمد185365

79بكالوريوس2السده42614بابلذكرفارس سعيد رشيد414889

80بكالوريوس2السده42614بابلذكرعباس علي مرير185303

81بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي اسماعيل فرمان354632

82بكالوريوس2السده42614بابلذكرمضن حمزة جاسم185366

83بكالوريوس2السده42614بابلذكرعزالدين علي عبيد534193

84بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد جبار راشد185276

85بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد علي جبار415087

86بكالوريوس2السده42614بابلذكرماجد حميد عبدالحمزه415649

87بكالوريوس2السده42614بابلذكرعالء رشيد حسن353129

ن محسن185440 88بكالوريوس2السده42614بابلذكرمالك عبدالحسير

ن185134 89بكالوريوس2السده42614بابلذكرمنذر حميد حسير

90بكالوريوس2السده42614بابلذكرعمار محمد جواد414714

91بكالوريوس2السده42614بابلذكررعد علي سلمان185389

92بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي عزيز صالح354514

93بكالوريوس2السده42614بابلذكرعدي حمزة خضير355153

ي185162
ن هانن 94بكالوريوس2السده42614بابلذكرسالم عبدالحسير

ن545675 95بكالوريوس2السده42614بابلذكرعدي علي حسير

96بكالوريوس2السده42614بابلذكرداود صاحب دوحان352809

97بكالوريوس2السده42614بابلذكرقتيبة هادي كاظم185968

ي185361
ن هانن 98بكالوريوس2السده42614بابلذكرسعد عبدالحسير

99بكالوريوس2السده42614بابلذكرانمار علي عبداالمير534156

ن رشيد354441 100بكالوريوس2السده42614بابلذكرمزهر حسير

101بكالوريوس2السده42614بابلذكرعمار شاكر عزيز189540

102بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد كردي فضيح535094

 علي جاسم451712
103بكالوريوس2السده42614بابلذكرمصطفن

104بكالوريوس2السده42614بابلذكركاظم هاشم جالب534074

105بكالوريوس2السده42614بابلذكرعقيل عبدعلي حمزة353097

106بكالوريوس2السده42614بابلذكرحيدر خالد كامل534187

107بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي خضير عبيس414604

108بكالوريوس2السده42614بابلذكرمؤيد عبيد حمزة185255



109بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي عبيس عبدالمحسن185446

110بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد عمران دهام185345

111بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي حمزة مكطوف416322

112بكالوريوس2السده42614بابلذكرفارس كريم حمد414665

ة185293 113بكالوريوس2السده42614بابلذكرمعد فوزي شير

114بكالوريوس2السده42614بابلذكرجالل متعب عبدعلي189684

115بكالوريوس2السده42614بابلذكرضياء طالب عون185342

116بكالوريوس2السده42614بابلذكركاظم شبيب كاظم557067

ي355205
117بكالوريوس2السده42614بابلذكرعامر عبيد راضن

ع414855 118بكالوريوس2السده42614بابلذكرناظم شاكر مرسر

119بكالوريوس2السده42614بابلذكرمسلم صالح حبيب185763

120بكالوريوس2السده42614بابلذكرحامد خضير خليف185979

121بكالوريوس2السده42614بابلذكرمرتضن عبدالستار جير185223

122بكالوريوس2السده42614بابلذكرماجد حميد جسام185203

123بكالوريوس2السده42614بابلذكرامير مالك عبدالكاظم534059

124بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسن نوح نوري414611

125بكالوريوس2السده42614بابلذكرهاشم جاسم عالوي534186

ن185335 126بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسن صاحب حسير

127بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد عبدالمحسن فجر185209

128بكالوريوس2السده42614بابلذكرجعفر عبدالهادي كاظم185278

129بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد عباس ظاهر534183

130بكالوريوس2السده42614بابلذكراحسان علي عبيد353935

ي189530
131بكالوريوس2السده42614بابلذكرماجد عبدمسلم شمحن

132بكالوريوس2السده42614بابلذكرمثين صباح محمد353215

ن534042  محمد عبدالحسير
133بكالوريوس2السده42614بابلذكرمصطفن

134بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد موحان نايف353552

135بكالوريوس2السده42614بابلذكرسيف محسن كاظم415111

136بكالوريوس2السده42614بابلذكرجاسم محمد كاظم185344

137بكالوريوس2السده42614بابلذكراسماعيل خليل عطية353348

138بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي خليل كريم185484

ي261468
139بكالوريوس2السده42614بابلذكركاظم عمران سويفن

ي353063
140بكالوريوس2السده42614بابلذكرصباح حسن راضن

141بكالوريوس2السده42614بابلذكرصالح هادي علي535087

ن علوان189587 142بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد حسير

143بكالوريوس2السده42614بابلذكروسام عبدالهادي محمد356217

144بكالوريوس2السده42614بابلذكرميثم عباس فاضل185260

145بكالوريوس2السده42614بابلذكراركان عباس احمد185235

146بكالوريوس2السده42614بابلذكرخليل كامل فاضل185600

ن عبدالهادي عبيد414669 147بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسير

148بكالوريوس2السده42614بابلذكررائد غازي محمد185779

149بكالوريوس2السده42614بابلذكرسلمان صالح حمزة185434

ن185240 150بكالوريوس2السده42614بابلذكرمهند ناظم حسير

151بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد طالب عبيد414618

152بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي صبار خضير534057

ن حيدر جعفر185740 153بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسير

154بكالوريوس2السده42614بابلذكرمصطفن كريم عبدالحسن190962

 علي189670
ن 155بكالوريوس2السده42614بابلذكرحمزة حسير

156بكالوريوس2السده42614بابلذكرامير مجيد حميد415631

157بكالوريوس2السده42614بابلذكرعباس عبدالكاظم حسون185250

158بكالوريوس2السده42614بابلذكروليد عبدالرزاق هداش189620

159دبلوم2السده42614بابلذكرعلي عبداالمير محمد417677

160دبلوم2السده42614بابلذكرمحمد شعالن نايف185262



161دبلوم2السده42614بابلذكرحسن هاشم خلف185996

162دبلوم2السده42614بابلذكرصالح مهدي ابراهيم185341

163دبلوم2السده42614بابلذكرميثم حمزة كاظم355190

164دبلوم2السده42614بابلذكرعلي عبدالعالي عباس189595

ن خليف416485 165دبلوم2السده42614بابلذكرسليم عبدالحسير

166دبلوم2السده42614بابلذكرعلي رشيد حمزة185370

167دبلوم2السده42614بابلذكرسلمان عبدالعال عباس355228

168دبلوم2السده42614بابلذكرعادل فاضل كريم185767

169دبلوم2السده42614بابلذكرعباس محمد راشد185437

170دبلوم2السده42614بابلذكرعادل راشد مزعل414995

171دبلوم2السده42614بابلذكرعلي فاضل عباس185339

172دبلوم2السده42614بابلذكرخالد عدنان هاشم415945

173دبلوم2السده42614بابلذكرناهض نجم فرحان185482

ن185221 174دبلوم2السده42614بابلذكروليد علي حسير

ي356730 175دبلوم2السده42614بابلذكرعدي جعفر ناجر

176دبلوم2السده42614بابلذكرمالك خليف هادي185282

ن خضير414702 177دبلوم2السده42614بابلذكرمحمد عبدالحسير

178دبلوم2السده42614بابلذكرزياد خليف محسن185485

179دبلوم2السده42614بابلذكراحمد حسن مرهون185457

180دبلوم2السده42614بابلذكرعباس عبيد رشيد415135

181دبلوم2السده42614بابلذكرلؤي مجيد عطية189696

182دبلوم2السده42614بابلذكرعلي محمد جواد416967

183دبلوم2السده42614بابلذكراسعد كاظم مكطوف185465

184دبلوم2السده42614بابلذكرعبدالرحيم مجيد شنان534147

185دبلوم2السده42614بابلذكرعماد حميد عبدالحمزه470757

186دبلوم2السده42614بابلذكركرار عباس علي414719

187دبلوم2السده42614بابلذكرفاضل عليوي راشد189677

188دبلوم2السده42614بابلذكرمحمد عايد عبادة415593

189دبلوم2السده42614بابلذكراحمد عبيد مدهللا185439

190دبلوم2السده42614بابلذكروسام موس جاسم185639

ن353336 191دبلوم2السده42614بابلذكرهاشم مهدي حسير

192دبلوم2السده42614بابلذكرحيدر مجيد عبيد534191

193دبلوم2السده42614بابلذكرجابر رشيد احمد415764

194دبلوم2السده42614بابلذكرعقيل عبدالرزاق هداش185744

195دبلوم2السده42614بابلذكرماجد حميد عبدالرضا185441

196دبلوم2السده42614بابلذكركاظم عبداالمير حمزة353113

197دبلوم2السده42614بابلذكرليث متعب عبدعلي185291

198دبلوم2السده42614بابلذكرحسن كريم كاظم415413

ن534062 199دبلوم2السده42614بابلذكرمحمد سامي عبدالحسير

200دبلوم2السده42614بابلذكروسام صاحب راشد185955

201دبلوم2السده42614بابلذكرغازي عزيز نايف185302

202دبلوم2السده42614بابلذكرنبيل عبيس عبد المحسن185819

203دبلوم2السده42614بابلذكرعلي عباس جاسم417300

ن185271 204دبلوم2السده42614بابلذكرفليح حمزة حسير

205دبلوم2السده42614بابلذكرعالء عبدالرزاق هداش415734

206دبلوم2السده42614بابلذكرعلي طالب عطية534112

ن185416 207دبلوم2السده42614بابلذكراحمد علي حسير

208دبلوم2السده42614بابلذكرعباس عدنان عمران535161

209دبلوم2السده42614بابلذكرمحمد نعمة كاظم189577

210دبلوم2السده42614بابلذكرحيدر مزاحم محمد535169

211دبلوم2السده42614بابلذكريارس نعمة كردي414573

212دبلوم2السده42614بابلذكراحمد عيىس رشيد414678



213دبلوم2السده42614بابلذكرعلي تركي عبدالحمزة355123

214دبلوم2السده42614بابلذكرفراس ظاهر عبيس185264

215دبلوم2السده42614بابلذكركرار كريم هاشم353505

216دبلوم2السده42614بابلذكرحميد كريم حمد414961

217دبلوم2السده42614بابلذكرعلي خلف عباس415681

ن185312 218دبلوم2السده42614بابلذكرصباح محمد حسير

219دبلوم2السده42614بابلذكرابراهيم كاظم مظلوم415361

ن415964 220دبلوم2السده42614بابلذكرمرتضن محمد عبدالحسير

221دبلوم2السده42614بابلذكراحمد عادل راشد417309

222دبلوم2السده42614بابلذكرمراد نجم عبدهللا534053

223دبلوم2السده42614بابلذكرصالح علوي عبد185557

224دبلوم2السده42614بابلذكرحميد حمزة حمود189682

225دبلوم2السده42614بابلذكرمرتضن عبدالمنعم عبدالزهرة311355

ن354822 226دبلوم2السده42614بابلذكرليث علي حسير

227دبلوم2السده42614بابلذكرعلي بادي مطلب185144

228دبلوم2السده42614بابلذكرمحمد هادي مرزه414647

ن415429 229دبلوم2السده42614بابلذكرحيدر عبيد حسير

230دبلوم2السده42614بابلذكرمحمد كريم حمد417362

231دبلوم2السده42614بابلذكرمحمد عدنان عبيس416532

232دبلوم2السده42614بابلذكراحمد عبدالسالم محمد417913

233دبلوم2السده42614بابلذكرعباس فاضل عمران534113

234إعدادية2السده42614بابلذكرغانم تركي حسن353269

ي354718
235إعدادية2السده42614بابلذكرقاسم عبدعون سويفن

236إعدادية2السده42614بابلذكركاظم جاسم محمد185331

237إعدادية2السده42614بابلذكرمحمد كاظم لهمود417410

238إعدادية2السده42614بابلذكرفرحان عباس كاظم185258

239إعدادية2السده42614بابلذكرعلي جاسم علوان419070

240إعدادية2السده42614بابلذكرمحمد سويف جاسم353156

ن355217 241إعدادية2السده42614بابلذكرعقيل رزي    ج حسير

242إعدادية2السده42614بابلذكرمحمد ابراهيم محمد185233

243إعدادية2السده42614بابلذكرفراس جاسم محمد189561

ن353444 244إعدادية2السده42614بابلذكرقاسم عبيد حسير

ي414851
ن هانن 245إعدادية2السده42614بابلذكرستار عبدالحسير

246إعدادية2السده42614بابلذكرخليل صالح مهدي352983

 علي سلمان185783
ن 247إعدادية2السده42614بابلذكرحسير

248إعدادية2السده42614بابلذكرعلي طالب عون352680

249إعدادية2السده42614بابلذكرسالم عبدالرزاق هداش185513

250إعدادية2السده42614بابلذكرمهدي محسن عبيد356203

251إعدادية2السده42614بابلذكرثائر كاظم عباس185201

ي355137
252إعدادية2السده42614بابلذكرحيدر سامي راضن

253إعدادية2السده42614بابلذكرصالح هاشم جاسم355886

254إعدادية2السده42614بابلذكروسام موجد علي353366

255إعدادية2السده42614بابلذكراحمد فاضل شمران185243

1ماجستير2السده42614بابلذكرحيدر غازي محمد185288

ن185284 2ماجستير2السده42614بابلذكرامير علي حسير

3ماجستير2السده42614بابلذكرهادي جليل عطية185486

4ماجستير2السده42614بابلذكرمتعب محمد علي352667

5ماجستير2السده42614بابلذكرحيدر دايخ عبدهللا414939

6ماجستير2السده42614بابلذكرمرتضن اياد محمد353038

7بكالوريوس2السده42614بابلذكرعقيل عبدالمهدي خضير186066

8بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد عباس كاظم185949

ن عالء صاحب185378 9بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسير



10بكالوريوس2السده42614بابلذكرصالح مهدي عبدالكاظم414813

11بكالوريوس2السده42614بابلذكرمصطفن حميد رسحان185155

12بكالوريوس2السده42614بابلذكرزمن غازي جاسم185664

13بكالوريوس2السده42614بابلذكروائل خالد كامل415002

ن عبيس علوان185275 14بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسير

15بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي حيدر حمد534110

ن محسن189583 16بكالوريوس2السده42614بابلذكرعالء حسير

17بكالوريوس2السده42614بابلذكرحيدر ثامر كاظم353484

ن185375 ن هادي عبدالحسير 18بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسير

19بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد محسن فرحان416871

20بكالوريوس2السده42614بابلذكرمرتضن راشد عبدالمحسن185456

21بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد حميد عمران414688

22بكالوريوس2السده42614بابلذكرليث عادل فاضل186045

23بكالوريوس2السده42614بابلذكرحامد طالب مهدي185442

24بكالوريوس2السده42614بابلذكرحيدر هادي نارص185672

25بكالوريوس2السده42614بابلذكرغدير نجم عبدهللا185636

ن189591  علي حسير
26بكالوريوس2السده42614بابلذكرمصطفن

ن416047 27بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد عباس عبدالحسير

28بكالوريوس2السده42614بابلذكرطالب عبيد حبيب352576

29بكالوريوس2السده42614بابلذكرجاسم محمد عبيد185454

30بكالوريوس2السده42614بابلذكرسليم خليف رشيد417246

ن نعمة كاظم353435 31بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسير

32بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي طه محمد414903

33بكالوريوس2السده42614بابلذكرقضي عبيس عبدالكاظم185232

34بكالوريوس2السده42614بابلذكرعقيل عبدالحسن كاظم185419

35بكالوريوس2السده42614بابلذكرايمن موحان عبدالحسن356651

ن محسن186050 ي عبدالحسير 36بكالوريوس2السده42614بابلذكرصير

37بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد كاظم علي352607

ن534078  علي عبدالحسير
38بكالوريوس2السده42614بابلذكرمرتضن

39بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد كاظم محسن185444

40بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد عماد خليل534192

41بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد عبدالكاظم حسون185215

ن416028 ن عباس عبدالحسير 42بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسير

ن عبدالوهاب كاظم185360 43بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسير

44بكالوريوس2السده42614بابلذكركرار حيدر هاشم414651

45بكالوريوس2السده42614بابلذكرغزوان عباس عبدالرضا357027

46بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسن هادي طعمة353464

ن دايخ عبدهللا415253 47بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسير

48بكالوريوس2السده42614بابلذكرجاسم مياح جامل185290

49بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي مهدي مظهور353096

50بكالوريوس2السده42614بابلذكرمرتضن نايف سلمان416303

ن طاهر356974 51بكالوريوس2السده42614بابلذكرعالء حسير

52بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد عباس عبدالرضا354901

53بكالوريوس2السده42614بابلذكرامجد حميد علي185410

54بكالوريوس2السده42614بابلذكريونس علي محمد355487

55بكالوريوس2السده42614بابلذكروسام عبداللطيف فرحان186006

56بكالوريوس2السده42614بابلذكرحيدر حميد رسحان185153

57بكالوريوس2السده42614بابلذكرفراس كمال هاشم186072

58بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي سعد عباس354742

59بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي احمد طالب185415

60بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمدعلي رعد ابراهيم355997

61بكالوريوس2السده42614بابلذكرعبدالرزاق حميد عبدالرزاق352759



 حسن عبداالمير356477
62بكالوريوس2السده42614بابلذكرمصطفن

63بكالوريوس2السده42614بابلذكرعالء حسن علي416430

64بكالوريوس2السده42614بابلذكرطيف صباح مزهر417577

65بكالوريوس2السده42614بابلذكرعباس هادي علي419107

66بكالوريوس2السده42614بابلذكرامير حاتم وهاب354713

67بكالوريوس2السده42614بابلذكراثير مزاحم محمد185280

68بكالوريوس2السده42614بابلذكرسيف علي محمد415571

ن حمزة صبح189742 69بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسير

70بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد حميد عبدالرزاق185397

71بكالوريوس2السده42614بابلذكرمسار سعدون كريم534197

72بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي مزاحم محمد185268

73بكالوريوس2السده42614بابلذكرابراهيم عبداالمير حمزة352825

74بكالوريوس2السده42614بابلذكرسيف خضير سهيل356905

75بكالوريوس2السده42614بابلذكرمؤيد جسام محمد185624

76بكالوريوس2السده42614بابلذكروليد خالد خزعل190409

77بكالوريوس2السده42614بابلذكرهيثم عماد عبيد185340

78بكالوريوس2السده42614بابلذكرسعد داود جاسم185377

79بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسن داخل عفر185296

80بكالوريوس2السده42614بابلذكرحيدر عالء صاحب415039

ي356549
81بكالوريوس2السده42614بابلذكرامير عباس هانن

82بكالوريوس2السده42614بابلذكرعامر حمزة صبح354058

83بكالوريوس2السده42614بابلذكرعمر داود صاحب355050

84بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد سلمان حبيب353209

85بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد علي خضير185202

86بكالوريوس2السده42614بابلذكرعباس حمزة منصور534038

ن185241 87بكالوريوس2السده42614بابلذكراكرم ناظم حسير

88بكالوريوس2السده42614بابلذكرعبدالمنعم رشيد احمد419125

89بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد محمود مخيف185160

90بكالوريوس2السده42614بابلذكرقاسم حمزة خضير189596

91بكالوريوس2السده42614بابلذكرعصام عزيز خليف354853

ن كامل موحان189603 92بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسير

93بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد نايف محمد185390

94بكالوريوس2السده42614بابلذكرثامر عبدعلي حمزة354566

95بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي جاسم محمد185479

96بكالوريوس2السده42614بابلذكرسيف عباس كريم185256

97بكالوريوس2السده42614بابلذكرفراس عباس فاضل185306

98بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد صير كمون185299

99بكالوريوس2السده42614بابلذكركاظم ناطق حميد185225

100بكالوريوس2السده42614بابلذكرعالء خلف جير189527

ة189615 101بكالوريوس2السده42614بابلذكرمهند فوزي شير

ن185376 102بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد هادي عبدالحسير

103بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد فاضل عمران185496

104بكالوريوس2السده42614بابلذكركاظم سكران عبدهللا353302

 فرحان علي353333
ن 105بكالوريوس2السده42614بابلذكرمعي 

106بكالوريوس2السده42614بابلذكرمهند سلمان مرزوك414836

ن عبيد353058 107بكالوريوس2السده42614بابلذكركاظم حسير

108بكالوريوس2السده42614بابلذكرسالم غالب كامل185159

109بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد حسن راشد185320

110بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد حمزة صبيح185401

111بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمود مهدي عبدالحسن185392

112بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي يحير علي534195

ن محسن نايف185480 113بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسير



114بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد فاضل عليوي534182

115بكالوريوس2السده42614بابلذكرمهند حسن علي354152

116بكالوريوس2السده42614بابلذكرسيف علي حميد311469

117بكالوريوس2السده42614بابلذكرعقيل نايف سلمان356577

118بكالوريوس2السده42614بابلذكرمصطفن غازي جاسم185668

119بكالوريوس2السده42614بابلذكرعباس جاسب علي185226

120بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي عبدالمهدي خضير185152

121بكالوريوس2السده42614بابلذكرسالم صبيح عبيس354930

ن556911 122بكالوريوس2السده42614بابلذكرصالح نوري حسير

ي353257
123بكالوريوس2السده42614بابلذكرمصطفن عباس هانن

124بكالوريوس2السده42614بابلذكرقضي ثامر كريم416091

125بكالوريوس2السده42614بابلذكرضياء هاشم نصار418946

ن415072 126بكالوريوس2السده42614بابلذكرمرتضن حاتم حسير

127بكالوريوس2السده42614بابلذكرليث احمد حسن185681

128بكالوريوس2السده42614بابلذكراسعد عبدالكاظم غبدهللا189589

ي186061
ن هانن 129بكالوريوس2السده42614بابلذكريوسف عبدالحسير

130بكالوريوس2السده42614بابلذكرهادي محمد متعب415544

ن جواد556908 131بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي عبدالحسير

132بكالوريوس2السده42614بابلذكرحيدر حمزة صبح353373

ن185352 133بكالوريوس2السده42614بابلذكرحمزة محمدحسن حسير

134بكالوريوس2السده42614بابلذكريارس محمد عبدالوهاب189610

ي189744 135بكالوريوس2السده42614بابلذكرحيدر حسن ناجر

ن محمد مهدي185483 136بكالوريوس2السده42614بابلذكرمعي 

137بكالوريوس2السده42614بابلذكرعمار كريم عبدالمحسن185455

138بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد فاضل كاظم352623

139بكالوريوس2السده42614بابلذكرباقر جواد عبادة417818

140بكالوريوس2السده42614بابلذكرليث محمد دخيل185358

141بكالوريوس2السده42614بابلذكرهشام سامي خضير185478

142بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد سالم حسن534109

ن189557 143بكالوريوس2السده42614بابلذكريارس كريم عبدالحسير

144بكالوريوس2السده42614بابلذكرعباس حميد كاظم415779

145بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد حسن هاشم354478

ن خليف556902 146بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد حسير

ي357141
147بكالوريوس2السده42614بابلذكرنزار مهدي هانن

148بكالوريوس2السده42614بابلذكرجاسم محمد عبيد185713

149بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد عباس هاشم356870

150بكالوريوس2السده42614بابلذكرمازن سعيد خليف353543

151بكالوريوس2السده42614بابلذكررساب توفيق هاتف311126

152بكالوريوس2السده42614بابلذكرليث مزاحم محمد186086

153بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد عباس ابراهيم357126

154بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي صادق وادي185451

ن عليوي534046 155بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد حسير

156بكالوريوس2السده42614بابلذكررسول علي محمد189612

157بكالوريوس2السده42614بابلذكرعمار محمود راشد353222

ي علي185464
158بكالوريوس2السده42614بابلذكرمؤيد هانن

159بكالوريوس2السده42614بابلذكرامير ستار مهدي185217

ن فرهود185406 160بكالوريوس2السده42614بابلذكرسيف عبدالحسير

161بكالوريوس2السده42614بابلذكراكرم قاسم محمد185690

ن356049 162بكالوريوس2السده42614بابلذكرحاتم كريم حسير

163بكالوريوس2السده42614بابلذكرامير نوح نوري185470

164بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد محمد بحر186087

ن185198 165بكالوريوس2السده42614بابلذكرصالح علي حسير



166بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد محمدعلي دريب185248

ن186069 167بكالوريوس2السده42614بابلذكرسامر كريم عبدالحسير

168بكالوريوس2السده42614بابلذكرامير سعد زعيان352765

169بكالوريوس2السده42614بابلذكرامجد ناطق حميد185287

170بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمود فاضل حمزة186001

171بكالوريوس2السده42614بابلذكرعباس حامد حمد354969

172بكالوريوس2السده42614بابلذكرامجد اسماعيل كامل415011

173بكالوريوس2السده42614بابلذكرمرتضن حميد هاشم185812

174بكالوريوس2السده42614بابلذكرسيف عبدالباري منصور355451

175بكالوريوس2السده42614بابلذكرهيثم عباس فاضل185487

176بكالوريوس2السده42614بابلذكرحاتم كريم صادق189607

ن185426  علي حسير
177بكالوريوس2السده42614بابلذكرمرتضن

178بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي عماد عبيد185757

179بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسن احمد طراد353391

180بكالوريوس2السده42614بابلذكرمصطفن عباس هاشم356887

181بكالوريوس2السده42614بابلذكرايمن هاشم عبدالكاظم353866

182بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي عبيد عليوي534055

183بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد حاتم عبدهللا356322

ي189541 184بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي حسن ناجر

185بكالوريوس2السده42614بابلذكرليث حيدر طاهر185449

186بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي حامد كاظم185222

ن416209 187بكالوريوس2السده42614بابلذكرحعفر عبدالكاظم حسير

188بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي حيدر جاسم417149

ي414788
189بكالوريوس2السده42614بابلذكرسامر اسماعيل راضن

ن امانة353469 190بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد حسير

ن185356 191بكالوريوس2السده42614بابلذكراحمد محمدحسن حسير

192بكالوريوس2السده42614بابلذكرحسن عبدهللا عباس186089

193بكالوريوس2السده42614بابلذكركرار خلف جير189746

194بكالوريوس2السده42614بابلذكرفاضل عباس فاضل534072

195بكالوريوس2السده42614بابلذكرمنتظر طالب جلوب419152

196بكالوريوس2السده42614بابلذكرعلي عبدالحسن كاظم185420

 علي414749
ن 197بكالوريوس2السده42614بابلذكرساهر عبدالحسير

198بكالوريوس2السده42614بابلذكرعباس عالوي محمد186099

ن356294 199بكالوريوس2السده42614بابلذكرحيدر مسلم حسير

200بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد عبدعون داود185607

201دبلوم2السده42614بابلذكرمهند رشيد احمد356030

202دبلوم2السده42614بابلذكرستار عليوي عباس534034

203دبلوم2السده42614بابلذكرمسلم غازي عزيز185489

204دبلوم2السده42614بابلذكركرار سعد صادق353580

 علي محمد355653
205دبلوم2السده42614بابلذكرمصطفن

206دبلوم2السده42614بابلذكرمرتضن محمد عبيد185404

207دبلوم2السده42614بابلذكرمرتضن رمزي احمد414642

208دبلوم2السده42614بابلذكرمنتظر اياد فارس185687

209دبلوم2السده42614بابلذكرمحمد حسن عالوي185238

210دبلوم2السده42614بابلذكرمحمد باقر محمد419009

 علي خضير189599
ن 211دبلوم2السده42614بابلذكرحسنير

212دبلوم2السده42614بابلذكراكرم محسن خليل185499

213دبلوم2السده42614بابلذكرامير احمد حسن185922

 محمد علي353406
214دبلوم2السده42614بابلذكرمصطفن

215دبلوم2السده42614بابلذكرعلي غازي عبدالعباس185403

ن354164 216دبلوم2السده42614بابلذكرمؤيد غازي حسير

217دبلوم2السده42614بابلذكرحمزة عباس عبد185136



218دبلوم2السده42614بابلذكركاظم عمران كاظم419191

219دبلوم2السده42614بابلذكرجبار نعمة كاظم185259

220دبلوم2السده42614بابلذكرماجد حميد عطية185169

221دبلوم2السده42614بابلذكرعلي كاظم عبدالواحد185425

222دبلوم2السده42614بابلذكرمحمد صاحب هادي185309

223دبلوم2السده42614بابلذكراحمد علي عبيد355069

224دبلوم2السده42614بابلذكرمظفر علي لفته185301

225دبلوم2السده42614بابلذكراكرم محسن سلمان185245

ي353273
226دبلوم2السده42614بابلذكرلقمان عباس هانن

227دبلوم2السده42614بابلذكرابراهيم علي خطار185304

228دبلوم2السده42614بابلذكرعلي عبداالمير احمد534051

ن جير185495 229دبلوم2السده42614بابلذكرعلي حسير

230دبلوم2السده42614بابلذكرسجاد صالح نجم185719

231دبلوم2السده42614بابلذكركرار حاتم عزيز185150

 علي185408
ن 232دبلوم2السده42614بابلذكراحمد حسير

ن فاضل كاظم185609 233دبلوم2السده42614بابلذكرحسير

234دبلوم2السده42614بابلذكرسمير غانم عالوي185236

235دبلوم2السده42614بابلذكرمهدي حميد شهاب534080

236دبلوم2السده42614بابلذكرمصطفن محمد كاظم417436

237دبلوم2السده42614بابلذكرحيدر فاضل عمران185298

238دبلوم2السده42614بابلذكرسامر يوسف ابراهيم185338

ي416360
239دبلوم2السده42614بابلذكرجعفر صادق راضن

240دبلوم2السده42614بابلذكرنزار عزيز خليف356776

241دبلوم2السده42614بابلذكراكرم حميد عطيه185237

242دبلوم2السده42614بابلذكرعلي موس جاسم353350

243دبلوم2السده42614بابلذكراسعد احمد عليوي185399

244دبلوم2السده42614بابلذكرعمار محمد عبدالجبار535107

245دبلوم2السده42614بابلذكرعباس حسن حمزة190519

246دبلوم2السده42614بابلذكرمحمد جواد كاظم185443

247دبلوم2السده42614بابلذكرعلي مجيد جواد185218

248دبلوم2السده42614بابلذكررعد فاضل كاظم185285

249دبلوم2السده42614بابلذكرمهند سعد راشد185148

250دبلوم2السده42614بابلذكراحمد جاسم محمد352776

251دبلوم2السده42614بابلذكرزياد سعد مياح185297

252دبلوم2السده42614بابلذكرصالح كامل كريم185477

253دبلوم2السده42614بابلذكرفرج سعيد خضير185393

254دبلوم2السده42614بابلذكرحيدر عليوي مطرود414867

ي صاحب جاسم185247
255دبلوم2السده42614بابلذكرهانن

ي352861
256دبلوم2السده42614بابلذكرراسم ضحوي لون 

257إعدادية2السده42614بابلذكرمحمد عماد عبيد189658

258إعدادية2السده42614بابلذكرحمزة عبيس حميد354291

259إعدادية2السده42614بابلذكرمنير حسن عبداالمير415490

260إعدادية2السده42614بابلذكرحسن مسلم نعمة185751

261إعدادية2السده42614بابلذكرصفاء طالب عبيد352888

262إعدادية2السده42614بابلذكرمنتظر صالح مهدي417871

263إعدادية2السده42614بابلذكركرار حيدر طالب185728

ن رزاق كاظم189550 264إعدادية2السده42614بابلذكرمعي 

265إعدادية2السده42614بابلذكرامير جليل وهاب414543

266إعدادية2السده42614بابلذكرزمان حسن علوان189650

267إعدادية2السده42614بابلذكرخالد ناظم عبدعلي354657

268إعدادية2السده42614بابلذكررضا كريم صادق352934

269إعدادية2السده42614بابلذكرنمير رحيم كاظم352694



270إعدادية2السده42614بابلذكرهشام عبدالهادي محمد417402

ن محيميد189654 271إعدادية2السده42614بابلذكرعلي حسير

272إعدادية2السده42614بابلذكرعلي عبدالكريم هاشم534069

ن سالم موحان356534 273إعدادية2السده42614بابلذكرحسير

274إعدادية2السده42614بابلذكرمحمد عباس مراد355725

ي185828
ن
275إعدادية2السده42614بابلذكرعباس فيصل صاق

276إعدادية2السده42614بابلذكرعلي صالح حمزة416818

277إعدادية2السده42614بابلذكرميثم سعيد خضير185396

278إعدادية2السده42614بابلذكرعباس احمد عبيد310669

279إعدادية2السده42614بابلذكرسيف حامد كريم185461

ي416190
280إعدادية2السده42614بابلذكرعبدهللا اسماعيل راضن

281إعدادية2السده42614بابلذكرعمر عباس هاشم352796

282إعدادية2السده42614بابلذكرفاهم موحان عبدالحسن535338

283إعدادية2السده42614بابلذكرعلي مهدي صالح535081

284إعدادية2السده42614بابلذكرعالء قاسم محمد355931

285إعدادية2السده42614بابلذكرعبدهللا محمد شعالن313027

286إعدادية2السده42614بابلذكرفالح عبدالكاظم حمزة353520

287إعدادية2السده42614بابلذكرعلي رشيد احمد185747

ن هربد189558 288إعدادية2السده42614بابلذكرسمير عبدالحسير

289إعدادية2السده42614بابلذكرماهر علي مهدي185311

290إعدادية2السده42614بابلذكرمحمد رمزي احمد185760

291إعدادية2السده42614بابلذكركرار نايف سلمان416171

292إعدادية2السده42614بابلذكرسيف غزوان ضاري185234

293إعدادية2السده42614بابلذكرمحمد مهدي هاشم417542

ن كاظم417606 294إعدادية2السده42614بابلذكرسجاد حسير

295إعدادية2السده42614بابلذكرمحمد طالب محسن354638

296إعدادية2السده42614بابلذكرعذاب حامد عذاب189585

297إعدادية2السده42614بابلذكراحمد محي وهاب414559

298إعدادية2السده42614بابلذكرعبدالرحمن فاضل حمزة535103

299إعدادية2السده42614بابلذكرجعفر حامد كاظم186051

300إعدادية2السده42614بابلذكروليد رياض طالب356944

301إعدادية2السده42614بابلذكرمنتظر ستار عبيد355901

302إعدادية2السده42614بابلذكروائل احمد رمزي354010

303إعدادية2السده42614بابلذكرمحمد فتاح ياس185497

304إعدادية2السده42614بابلذكرحيدر ناظم محمد185281

305إعدادية2السده42614بابلذكرعلي مجيد مهدي185380

306إعدادية2السده42614بابلذكرمحمد عبدالسالم محمد354941

ي414920
307إعدادية2السده42614بابلذكرعباس فاضل راضن

ي185472
308إعدادية2السده42614بابلذكرمحمد ناظم راضن

309إعدادية2السده42614بابلذكريارس محمود راشد355020

310إعدادية2السده42614بابلذكرسجاد عبدالخالق منصور353047

311إعدادية2السده42614بابلذكرعلي صالح مهدي355268

312إعدادية2السده42614بابلذكرعقيل حمزة صبح534114

313إعدادية2السده42614بابلذكررياض عبدالحسن كاظم185421

314إعدادية2السده42614بابلذكرمجتير حميد هاشم356141

315إعدادية2السده42614بابلذكرامير حميد حسن352916

316إعدادية2السده42614بابلذكرعلي فاضل كاظم185395

317إعدادية2السده42614بابلذكرانور رضا عاروض356617

318إعدادية2السده42614بابلذكريارس صاحب راشد353983

ن رائد هاشم352652 319إعدادية2السده42614بابلذكرحسير

320إعدادية2السده42614بابلذكراحمد موحان عبدالحسن185283

ن189643 321إعدادية2السده42614بابلذكرمحمدعلي رياض حسير



322إعدادية2السده42614بابلذكرامير عماد مصلح185422

323إعدادية2السده42614بابلذكرعلي حاتم عزيز189640

 علي خزعل185436
ن 324إعدادية2السده42614بابلذكرحسير

325إعدادية2السده42614بابلذكروائل نعمة عليوي185307

326إعدادية2السده42614بابلذكريونس منصور هاشم185494

يم354971 327إعدادية2السده42614بابلذكرمشتاق طالب رسر

328إعدادية2السده42614بابلذكركرار قاسم كاظم535036

329إعدادية2السده42614بابلذكراحمد مجيد مهدي185810

ن534163 330إعدادية2السده42614بابلذكرعالء قاسم حسير

331إعدادية2السده42614بابلذكرجعفر عبدالكريم حليوص185252

332إعدادية2السده42614بابلذكرعلي كاظم حميد535144

333إعدادية2السده42614بابلذكرحيدر قاسم محمد417258

334إعدادية2السده42614بابلذكرايهاب رزاق كاظم185398

ي415522
335إعدادية2السده42614بابلذكرمحمد عبدالهادي صحن

336إعدادية2السده42614بابلذكراحمد فاضل جاسم535125

337إعدادية2السده42614بابلذكرهادي كريم طالب185725

338إعدادية2السده42614بابلذكرليث علي جاسم312779

339إعدادية2السده42614بابلذكرعلي عامر سالم415459

340إعدادية2السده42614بابلذكرعباس فرحان رحمن417332

ن189521 341إعدادية2السده42614بابلذكربراق كريم عبدالحسير

342إعدادية2السده42614بابلذكرمرتضن عدنان عبيس185385

343إعدادية2السده42614بابلذكرامير احمد حمزة414635

344إعدادية2السده42614بابلذكرمحمد عبدالحسن حسون185265

345إعدادية2السده42614بابلذكرالمجتير رضا خلف353287

ي قاسم عبيد414946
346إعدادية2السده42614بابلذكرهانن

347إعدادية2السده42614بابلذكرجعفر حيدر جعفر185249

348إعدادية2السده42614بابلذكرمحمد علي محمد189554

349إعدادية2السده42614بابلذكرعلي شاكر هاشم352920

350إعدادية2السده42614بابلذكررضا نايف سلمان416258

351إعدادية2السده42614بابلذكرمرتضن عامر عدنان189529

352إعدادية2السده42614بابلذكريوسف ليث حمزة355759

 علي185736
ن 353إعدادية2السده42614بابلذكرعلي حسير

354إعدادية2السده42614بابلذكرعلي محمد نعمة185759

355إعدادية2السده42614بابلذكرمحمد جاسم محمد416734

356إعدادية2السده42614بابلذكرمصطفن هادي مكطوف189580

357إعدادية2السده42614بابلذكروسام حمزة ازويد185732

358إعدادية2السده42614بابلذكرحسن محمد عبيد353313

359إعدادية2السده42614بابلذكرمنتظر محمد بحر185326

360إعدادية2السده42614بابلذكراحمد عباس جواد189662

361إعدادية2السده42614بابلذكرعلي محي علي354355

362إعدادية2السده42614بابلذكرضيف عبدالباري منصور355542

363إعدادية2السده42614بابلذكرامير فالح حسن534201

364إعدادية2السده42614بابلذكريعقوب سالم خضير185212

ن189573 365إعدادية2السده42614بابلذكرعلي صالح عبدالحسير

366إعدادية2السده42614بابلذكرعباس صالح حمزة416459

367إعدادية2السده42614بابلذكرمحمد مجيد مهدي185803

368إعدادية2السده42614بابلذكرعبدالرحمن عباس عبد417270

369إعدادية2السده42614بابلذكراحمد عبدالحسن حسون189562

370إعدادية2السده42614بابلذكرعلي فالح حسن414882

371إعدادية2السده42614بابلذكرانور صباح رسحان185646

372إعدادية2السده42614بابلذكرمحمد سالم حسن534116

ن عمران كاظم189519 373إعدادية2السده42614بابلذكرحسنير



ي185351
374إعدادية2السده42614بابلذكريارس عبيد هانن

375إعدادية2السده42614بابلذكروسام فوزي وهاب354525

376إعدادية2السده42614بابلذكركرار حيدر نارص352703

ي185391 377إعدادية2السده42614بابلذكرمصطفن حسن ناجر

ي354934
378إعدادية2السده42614بابلذكرمقداد عباس هانن

379إعدادية2السده42614بابلذكرسالم صالح حبيب352551

380إعدادية2السده42614بابلذكرعلي سعد هاشم414982

381إعدادية2السده42614بابلذكرعلي طالب محيل189637

382إعدادية2السده42614بابلذكرحيدر فاضل جاسم535133

383إعدادية2السده42614بابلذكرعبدالهادي مزهر عبدالرضا185453

ي خليل535139
384إعدادية2السده42614بابلذكروسام راضن

ن534153 385إعدادية2السده42614بابلذكراحمد سامي عبدالحسير

ي عبدالعباس185699
ن
386إعدادية2السده42614بابلذكرصادق شاق

387إعدادية2السده42614بابلذكروائل خالد ردام185793

388إعدادية2السده42614بابلذكراحمد حاتم عناد355158

ي185490
 علي هانن

389إعدادية2السده42614بابلذكرمرتضن

390إعدادية2السده42614بابلذكرعلي رعد علي417011

391إعدادية2السده42614بابلذكرعلي ميثم طالب356852

ي185493
392إعدادية2السده42614بابلذكرنجم الدين ناظم راضن

393إعدادية2السده42614بابلذكرعمر ماجد حميد354836

ن اياد فاضل354815 394إعدادية2السده42614بابلذكرحسير

395إعدادية2السده42614بابلذكرمهدي محمود مزهر416785

396إعدادية2السده42614بابلذكرسامر سعد حميد418964

ن185350 397إعدادية2السده42614بابلذكرحسن سعد عبدالحسير

398إعدادية2السده42614بابلذكرمحمد فرحان علي416758

399إعدادية2السده42614بابلذكرباقر غانم عبدالهادي417637

400إعدادية2السده42614بابلذكرموس رضا عاروض353236

401إعدادية2السده42614بابلذكرهشام داود صاحب356888

402إعدادية2السده42614بابلذكرباقر غانم ظاهر354591

403إعدادية2السده42614بابلذكرفيصل هادي كاظم189627

ن عبدالحسن414567 404إعدادية2السده42614بابلذكرواثق حسير

 علي534160
ن 405إعدادية2السده42614بابلذكروهاب حسير

406إعدادية2السده42614بابلذكرعلي نارص حمزة535257

ي355479
ن مهدي هانن 407إعدادية2السده42614بابلذكرمعي 

408إعدادية2السده42614بابلذكرصالح مهدي عيىس354446

ن عبدالحسن352637 409إعدادية2السده42614بابلذكرعباس حسير

410إعدادية2السده42614بابلذكروائل محمد بحر189660

411إعدادية2السده42614بابلذكرسامي غازي عبدالعباس534032

412بكالوريوس2السده42614بابلذكروسام خضير كاظم534108

413بكالوريوس2السده42614بابلذكرسمير عباس رسحان185305

414بكالوريوس2السده42614بابلذكرمحمد محي عباس185651

415بكالوريوس2السده42614بابلذكرسامر عدنان عبداالمير353390

416بكالوريوس2السده42614بابلذكركاظم محسن خليل185474

417بكالوريوس2السده42614بابلذكرمؤيد علوان محمد414743

418بكالوريوس2السده42614بابلذكرميثاق عدنان محيميد534185

ي جياد417563
419بكالوريوس2السده42614بابلذكرميثم راضن

420دبلوم2السده42614بابلذكرعلي خلفة هاشم190511

421دبلوم2السده42614بابلذكرفوزي هادي محمد415017

422دبلوم2السده42614بابلذكرعباس فاضل كاظم185463

423دبلوم2السده42614بابلذكرحيدر خليل حسن354402

424دبلوم2السده42614بابلذكراحمد عبدالمهدي هادي189622

425دبلوم2السده42614بابلذكرعيىس جعفر مرزة352844



426دبلوم2السده42614بابلذكرقاسم سلمان حبيب352974

427إعدادية2السده42614بابلذكرموفق عبدالرزاق هداش185460

428إعدادية2السده42614بابلذكراحسان علي حسن185337

ن185849 429إعدادية2السده42614بابلذكرعباس عبيد حسير

430إعدادية2السده42614بابلذكرليث حمزة جواد355809

431إعدادية2السده42614بابلذكرهيثم فاضل عمران534068

1ماجستير2السده42614بابلأنيىنور شاكر فاضل185324

ي352722 ازهار وحودي عريير
2بكالوريوس2السده42614بابلأنيى

كوثر احمد عبدعلي353288
3بكالوريوس2السده42614بابلأنيى

4بكالوريوس2السده42614بابلأنيىابتسام محسن كاظم353233

ن خضير535117 5بكالوريوس2السده42614بابلأنيىهبة عبدالحسير

6بكالوريوس2السده42614بابلأنيىامنة طالب محمد185364

7بكالوريوس2السده42614بابلأنيىبيداء عبيد رزي    ج352945

8بكالوريوس2السده42614بابلأنيىنغم حسن حايف356004

9بكالوريوس2السده42614بابلأنيىاالء عبداالمير هادي353494

10بكالوريوس2السده42614بابلأنيىزينة كامل عباس356612

ن353013 11بكالوريوس2السده42614بابلأنيىساهرة حسن حسير

12بكالوريوس2السده42614بابلأنيىوسن عيىس مهدي185208

13بكالوريوس2السده42614بابلأنيىزينب عبدالهادي علوان355602

14بكالوريوس2السده42614بابلأنيىشيماء رشيد محمد185880

15بكالوريوس2السده42614بابلأنيىهديل عيىس مهدي185210

16بكالوريوس2السده42614بابلأنيىذكرى طه عبدالزهرة414988

ن352995 17بكالوريوس2السده42614بابلأنيىليل حسن حسير

رشا علي عبد191121
18بكالوريوس2السده42614بابلأنيى

ق سعد هاشم414695 19بكالوريوس2السده42614بابلأنيىاستير

ن185362 20بكالوريوس2السده42614بابلأنيىسارة احمد حسير

21بكالوريوس2السده42614بابلأنيىدعاء عدنان هادي353253

22دبلوم2السده42614بابلأنيىلمياء عامر جواد261446

ة عزيز عبيد415048 23دبلوم2السده42614بابلأنيىامير

24دبلوم2السده42614بابلأنيىزاهدة غازي عبدعليوي354572

25دبلوم2السده42614بابلأنيىنادية سهيل هادي185372

26دبلوم2السده42614بابلأنيىاسيا عبدزيد جاسم355011

ن جاسم534106 27دبلوم2السده42614بابلأنيىهدى حسير

28دبلوم2السده42614بابلأنيىصبا جاسم حميد353035

29دبلوم2السده42614بابلأنيىصفاء جبار محمدعبداالمير415928

ن261597 30دبلوم2السده42614بابلأنيىزينب فاضل حسير

31دبلوم2السده42614بابلأنيىمريم خضير عبيس185591

32إعدادية2السده42614بابلأنيىاحالم عبدالرزاق مرزة353182

33إعدادية2السده42614بابلأنيىزينب كون رشيد185369

ة احمد مخيف189617 34إعدادية2السده42614بابلأنيىامير

35إعدادية2السده42614بابلأنيىاوراس جاسم كاظم189699

نور علي خضير185321
1دكتوراه2السده42614بابلأنيى

ي414733 2دبلوم عالي2السده42614بابلأنيىميس كريم ناجر

3بكالوريوس2السده42614بابلأنيىرسل داخل حسن354297

4بكالوريوس2السده42614بابلأنيىطيبة حاتم نعمة417444

5بكالوريوس2السده42614بابلأنيىليل صالل مكطوف189630

6بكالوريوس2السده42614بابلأنيىزينب علي فالح535225

7بكالوريوس2السده42614بابلأنيىارساء عبدالصاحب خضير356839

علياء محمد علي353428
8بكالوريوس2السده42614بابلأنيى

9بكالوريوس2السده42614بابلأنيىحوراء حيدر عبدالكاظم355633

10بكالوريوس2السده42614بابلأنيىعذراء اياد محمد356352

فاطمة محمد علي352749
11بكالوريوس2السده42614بابلأنيى



12بكالوريوس2السده42614بابلأنيىانتصار خليبص عبود357084

ازهار علي جواد414727
13بكالوريوس2السده42614بابلأنيى

ي419151
14بكالوريوس2السده42614بابلأنيىدعاء مجيد راضن

15بكالوريوس2السده42614بابلأنيىسارة ثامر نارص186084

ن185146 16بكالوريوس2السده42614بابلأنيىدعاء عباس عبدالحسير

17بكالوريوس2السده42614بابلأنيىلبين محمود عليوي534066

18بكالوريوس2السده42614بابلأنيىمروة وحيد هادي185807

19بكالوريوس2السده42614بابلأنيىسحر سهيل هادي185274

ي534189
20بكالوريوس2السده42614بابلأنيىايالف مهدي هانن

21بكالوريوس2السده42614بابلأنيىسماء مزاحم محمد185279

22بكالوريوس2السده42614بابلأنيىغدير قاسم عبدالكاظم197027

23بكالوريوس2السده42614بابلأنيىزينة هادي نارص356068

24بكالوريوس2السده42614بابلأنيىميادة احمد مخيف185141

25بكالوريوس2السده42614بابلأنيىصابرين حسن خضير354733

26بكالوريوس2السده42614بابلأنيىعال صير كمون185300

27بكالوريوس2السده42614بابلأنيىنورالهدى محي علي185157

28بكالوريوس2السده42614بابلأنيىدعاء اياد فاضل356540

29بكالوريوس2السده42614بابلأنيىايالف فاضل رشيد414925

30بكالوريوس2السده42614بابلأنيىحوراء صير كمون185213

ي185289
31بكالوريوس2السده42614بابلأنيىهديل محمد هانن

32بكالوريوس2السده42614بابلأنيىزينة كتاب كاظم536347

سماح علي عبدالعباس356710
33بكالوريوس2السده42614بابلأنيى

ن189740 34بكالوريوس2السده42614بابلأنيىسحر صالح عبدالحسير

35بكالوريوس2السده42614بابلأنيىانعام حميد فرج415805

ي كاظم185431
36بكالوريوس2السده42614بابلأنيىناهدة وصفن

اف عباس فاضل417156 37بكالوريوس2السده42614بابلأنيىارسر

ن189632 38بكالوريوس2السده42614بابلأنيىفاطمة محمدحسن حسير

39بكالوريوس2السده42614بابلأنيىابتهال محمود هاشم534064

40بكالوريوس2السده42614بابلأنيىفرح عباس جاسم354558

ن سلمان535067 41بكالوريوس2السده42614بابلأنيىسارة حسير

42بكالوريوس2السده42614بابلأنيىتف  مجيد حميد185888

43بكالوريوس2السده42614بابلأنيىسحر صالل مكطوف185723

رشا علي خزعل189605
44بكالوريوس2السده42614بابلأنيى

45بكالوريوس2السده42614بابلأنيىمنار رافد حميد186074

ي185373
46بكالوريوس2السده42614بابلأنيىعذراء عبد مسلم شمحن

47بكالوريوس2السده42614بابلأنيىفاطمة غالب نايف354339

48بكالوريوس2السده42614بابلأنيىانتهاء غانم عالوي185166

49بكالوريوس2السده42614بابلأنيىوالء رياض دحام355178

50بكالوريوس2السده42614بابلأنيىبراء خضير شمران356955

51بكالوريوس2السده42614بابلأنيىبيداء جواد عبيد356247

52بكالوريوس2السده42614بابلأنيىنور ضياء ابراهيم354698

 علي354190
ن 53بكالوريوس2السده42614بابلأنيىشهد حسير

نوره علي عبد534030
54بكالوريوس2السده42614بابلأنيى

55بكالوريوس2السده42614بابلأنيىبتول اياد محمد354641

56بكالوريوس2السده42614بابلأنيىغادة عيىس مهدي185685

57بكالوريوس2السده42614بابلأنيىايات عباس فاضل185308

58بكالوريوس2السده42614بابلأنيىارساء مهدي صالح185413

59بكالوريوس2السده42614بابلأنيىارساء خضير شمران356942

60بكالوريوس2السده42614بابلأنيىندى احمد حميدي417143

61بكالوريوس2السده42614بابلأنيىزينب خليل اسماعيل534071

62بكالوريوس2السده42614بابلأنيىمينا حسن عبداالمير354785

63بكالوريوس2السده42614بابلأنيىندى عباس فاضل186053



ي185292
ن
64بكالوريوس2السده42614بابلأنيىفاطمة محمد وق

اس شهيد كاظم534111 65بكالوريوس2السده42614بابلأنيىنير

66بكالوريوس2السده42614بابلأنيىفاطمة ضياء ابراهيم185427

67بكالوريوس2السده42614بابلأنيىرسل محمود هاشم185407

ن185411 68بكالوريوس2السده42614بابلأنيىنغم كريم عبدالحسير

69بكالوريوس2السده42614بابلأنيىدعاء عبداالمير هادي185631

70بكالوريوس2السده42614بابلأنيىارساء كردي فضيح534196

71بكالوريوس2السده42614بابلأنيىبيداء حامد كريم185910

72بكالوريوس2السده42614بابلأنيىارساء حميد رسحان185488

73بكالوريوس2السده42614بابلأنيىحوراء جواد كاظم185901

74بكالوريوس2السده42614بابلأنيىامامة محمود هاشم534194

75دبلوم2السده42614بابلأنيىرحاب مزاحم مخيف353525

غفران علي عبدالعالي185381
76دبلوم2السده42614بابلأنيى

77دبلوم2السده42614بابلأنيىرسور سالم عبدهللا185200

78دبلوم2السده42614بابلأنيىاطياف نارص مهدي185571

79دبلوم2السده42614بابلأنيىايالف عبد محيل185677

عبير علي سلمان185323
80دبلوم2السده42614بابلأنيى

81دبلوم2السده42614بابلأنيىفرح حسان هادي556895

82دبلوم2السده42614بابلأنيىامنت عطا عرسان354626

83دبلوم2السده42614بابلأنيىابتهال سعد هاشم415883

84دبلوم2السده42614بابلأنيىجنان مهدي عبدالحسن189533

85دبلوم2السده42614بابلأنيىبراء اياد فاضل353322

86دبلوم2السده42614بابلأنيىسماح حسن خضير185458

87دبلوم2السده42614بابلأنيىزهراء احمد طالب354774

88دبلوم2السده42614بابلأنيىحوراء عبد محيل185156

89دبلوم2السده42614بابلأنيىسحر مطرسر عبدالحسن185216

غدير محمد علي354808
90إعدادية2السده42614بابلأنيى

91إعدادية2السده42614بابلأنيىايات داخل حسن356180

92إعدادية2السده42614بابلأنيىختام رحيم عليوي355697

93إعدادية2السده42614بابلأنيىبلقيس رافد حميد309157

94إعدادية2السده42614بابلأنيىورود كتاب كاظم535048

95إعدادية2السده42614بابلأنيىرسور خليل هاشم309428

 علي جواد415442
ن 96إعدادية2السده42614بابلأنيىياسمير

97إعدادية2السده42614بابلأنيىتبارك جاسم محمد352737

98إعدادية2السده42614بابلأنيىاسماء حيدر عبدالرضا354866

رسل علي خضير189601
99إعدادية2السده42614بابلأنيى

100إعدادية2السده42614بابلأنيىريام صادق محي534171

101إعدادية2السده42614بابلأنيىزهراء عالء غازي189655

102إعدادية2السده42614بابلأنيىبسمة حامد كريم417474

103إعدادية2السده42614بابلأنيىشهالء فاهم حميد185167

104إعدادية2السده42614بابلأنيىكوثر عبيس فاضل535070

105إعدادية2السده42614بابلأنيىزينب عالء غازي185796

زهراء علي فالح535323
106إعدادية2السده42614بابلأنيى

107إعدادية2السده42614بابلأنيىريام حمزة ازويد185738

108إعدادية2السده42614بابلأنيىنور داخل حسن356415

ي414935
109إعدادية2السده42614بابلأنيىوقار مهدي هانن

110إعدادية2السده42614بابلأنيىسمر حمزة خليف189524

111إعدادية2السده42614بابلأنيىزينب حسن علي354542

112إعدادية2السده42614بابلأنيىطيبة محمد عبود185409

113إعدادية2السده42614بابلأنيىسجا محمود هاشم535089

114بكالوريوس2السده42614بابلأنيىخلود عدنان عباس185357

115بكالوريوس2السده42614بابلأنيىفاتن خالد كاظم261532



ن علوان417319 مي حسير
116دبلوم2السده42614بابلأنيى

117دبلوم2السده42614بابلأنيىمريم موس جير545862

ى جفات محيسن356825 118إعدادية2السده42614بابلأنيىبرسر

119إعدادية2السده42614بابلأنيىابتسام ناجح عبداالمير356553

ن185313 ن عبدالرضا حسير 120إعدادية2السده42614بابلأنيىياسمير

ن محيسن535069 121إعدادية2السده42614بابلأنيىامونة حسير

1ماجستير2/ المسيب 42615بابلذكرحامد محسن عباس338184

2ماجستير2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد قاسم علي320548

3ماجستير2/ المسيب 42615بابلذكرعلي حامد فرحان524034

4ماجستير2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد عبدالرحمن علوان320875

5ماجستير2/ المسيب 42615بابلذكرعلي خضن عبيد338888

ن خالد نعمة472839 6ماجستير2/ المسيب 42615بابلذكرامير

7ماجستير2/ المسيب 42615بابلذكراحمد جبار محمد338424

8ماجستير2/ المسيب 42615بابلذكرسالم صباح حسن319007

9دبلوم عالي2/ المسيب 42615بابلذكرياس خضير محمد472885

10بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكريعرب صباح فاضل242271

11بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرنذير نجم عبد197647

12بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكروليد حامد حمزة524125

13بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرزيد اسماعيل يوسف338969

14بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكركريم عطية عباس197375

ن فهد472878 15بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرخضير حسير

16بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرفاروق اسماعيل وحيد197900

17بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعامر ابراهيم عباس530480

18بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكربهاء نايف عبدالجبار339092

19بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراسماعيل علي جمعة197386

20بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمنذر ساهي عبد238661

21بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرفؤاد فوزي طلب338429

22بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرسمير ذهب شيحان197423

23بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرقاسم حمد علي472934

24بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمهند نايف عبدالجبار339095

25بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرفاضل جميل سعيد197498

26بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرخالد علي جاسم238264

27بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعلي جاسم محمد524212

28بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمصطفن احمد هاشم319795

29بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد ياس خضير319690

30بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحميد وهيب احمد242415

 علي جاسم197400
ن 31بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحسير

32بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد نايف عبدالجبار472905

33بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراحمد عواد محيسن243636

34بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكررعد سامي هادي242387

35بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرفيصل غازي محمود530544

36بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرقاسم سالم شاهر238196

37بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراحمد علي احمد197341

ي رسحان238612 38بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرامجد ناجر

39بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرصالح مراح فرحان472754

40بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرفراس محمد حمود238632

41بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرخضن حامد فرحان524201

42بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرسيف حميد يوسف238676

43بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرسليم مصحب محمد238165

غام خضير حسن238712 44بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكررصن

45بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكررافد نجم عبد239381

46بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمود شهاب رجا320420



ي479974
 
ق 47بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرصادق طبك رسر

48بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحمزة كاظم خليف338122

49بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمود عبدالحكيم صالح239424

50بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعلي كامل محمد197352

51بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرصفاء عبود خلف197686

52بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمهند عبود خضير238316

53بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرضياء عبدالواحد خضير338157

54بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرماجد دلف كصب319270

55بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعلي عزيز هاشم338847

56بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعماد سعدون جالب524065

57بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرقيس فيصل دحام197374

58بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمصعب سامي هادي197581

59بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد حسن حمود338226

60بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمصطفن محمود ذياب197519

ي339103 61بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراحمد علي عبدالنير

62بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمثين حميد جراح320612

63بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعلي عمران شبيب243547

64بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرلؤي احمد هاشم319842

65بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرهشام صباح حسن319232

66بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحارث ابراهيم حسن530613

ن جاسم محمد472774 67بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحسير

68بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراحمد علي احمد338400

69بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرخالد وليد طه544095

70بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرخالد عجيل سلمان238584

ن محمد338990 71بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعلي حسير

72بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحارث ماالهلل محمد319084

هللا محمد320889  خير
73بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمصطفن

74بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعلي مهدي منصور242452

75بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمصطفن فخري عبيد530652

ن197431 ن مالك ياسير 76بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرياسير

77بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعدنان صباح حسن338908

78بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحيدر حميدي موس238643

79بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرطه جاسم محسن238111

80بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرفائق محمد درب197474

81بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحسام فالح حسن530536

82بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعالء صالح حثالة197339

ن عليوي238441 83بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعمر حسير

84بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحسن رساب كمر197407

85بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكررعد فالح حسن530597

86بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمود محسن عالوي241974

87بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراسعد علي احمد338901

88بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرسلمان جاسم عبدهللا530641

89بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرقحطان صغير خضير339077

90بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمخلد جواد كاظم524020

91بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمروان وليد طه318881

92بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحيدر محمد عواد238227

93بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحامد حسن كاظم197714

94بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحيدر كريم جاسم524220

95بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرسيف سعد طه238233

96بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد رسول عاشور530515

97بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراحمد مهدي منصور238090

98بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعمار عادل رشيد320393



99بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراكرم رحيم عباس530649

100بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعبدهللا رحيم عباس472726

101بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرسيف محمد عبدالرزاق501332

102بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعبدالسالم جاسم سبط530691

103بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرنزار رحيم عباس530650

104بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكررائد عباس ادهام501338

105دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرعزيز عطية عباس197416

106دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد عواد محيسن238267

107دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرعبدالرحمن علي احمد472716

108دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرصادق مالح كعيشيش320065

109دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرصباح محسن حمادي530619

ن243054 110دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرعمر كاظم حسير

111دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد مال هللا محمد530645

112دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرعبدالعليم محمود فاضل472833

113دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرعمر خالد كاظم197305

114دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرطيف اسعد رواد434575

115دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرعايد لفته طالل524013

116دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكريارس عبدهللا محمد472937

117دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرسيف محمد ابراهيم320804

118دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرصادق ادهام وزير519769

119إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمجيد اسماعيل بديوي319183

ي عطية197413 120إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرعلي لعيير

121إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرصباح عايد نجم524202

ن523979 122إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرحميد عبدهللا حسير

123إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرزيدون احمد حميد238275

124إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرعماد احمد عباس524133

125إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرباسم عودة صفوك339010

 سعد خضير530655
126إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمصطفن

127إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكركمال ادهام وزير501341

1ماجستير2/ المسيب 42615بابلذكرعدنان هادي صايل197323

2دبلوم عالي2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد حامد فارس530485

3دبلوم عالي2/ المسيب 42615بابلذكرنصير شارع دلف197997

4بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرسعد عواد صفوك500024

5بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحيدر نايف عالوي238423

6بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرصفاء سالم جالل339063

7بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد رزاق ندى338436

8بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرسيف احمد خضن320720

9بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرسيف علي عبيد524238

10بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراثير عزيز تركي339066

11بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراحمد صابر عامر529368

12بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرابراهيم حامد فاضل238567

13بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراسحاق فاضل عباس238100

14بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعالء ماجد مدب338277

15بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحامد شاكر خضن472719

16بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحيدر حسن سعدون523992

ن عبدالكريم خضير197829 17بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحسير

18بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعباس فارس عبيد238348

19بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراحمد عبد حميد530604

20بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرامير محمد فيصل197505

21بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمدين خالد عبدالمحسن197364

22بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراحمد جاسم ياس238469

23بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراحمد خالد عبدالجبار197660



ن نور197381 24بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراحمد حسير

25بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحمزة صبيح يوسف472781

26بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرهمام عبدالجبار عاشج338373

27بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكربهاء عبدالواحد حميد338406

28بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرطالب علي مديفع197472

29بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكريارس اسماعيل وحيد500013

30بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكركمال هادي مطر243529

31بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرايرس عبدالجبار حمادي238361

32بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمروان رحيم عباس338362

33بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرثامر خضن حميد530537

ن339002 34بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرايهاب جميل حسير

35بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراحمد مالح كعيشيش243246

36بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراحمد غازي محمود238025

37بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمصطفن جاسم محمد197455

38بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعبدهللا عماد عبدهللا238047

39بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعباس محمد حمود338349

40بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرهمام ماالهلل محمد500170

41بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحسام نجم عبيد197509

42بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرفراس علي محمد338295

43بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكريارس باسم محمد197494

44بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرسيف سالم بندر472700

ن نور238489 45بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرامير حسير

46بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد كامل صغير472741

47بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرليث عزيز تركي339060

48بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمصطفن فاضل جاسم530487

49بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرسالم عبدالستار عاشج338418

50بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعمر زوين محمد472911

51بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراركان حمادة سلمان197998

52بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكررامي شذر خضير238156

53بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكررزاق وحيد نارص197427

 كامل صغير338255
54بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمصطفن

55بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمصطفن محمد هاشم530623

ن عالوي197590 56بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعمار ياسير

57بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعامر ثامر مطر472824

58بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراحمد عدنان فهيم472871

59بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعلي ماجد مدب238201

60بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعبدهللا خالد هاشم197617

61بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرايمن بدر محيسن197608

62بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراحمد خلف صايل238540

63بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعمرو بدر ندى319059

64بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرابراهيم جالل اسماعيل197479

65بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد صباح خلف339029

ن نور338893 66بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحسن حسير

67بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعلي جبار لويس197392

68بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحسن عثمان عباس338249

69بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرسيف خضير عبيد530628

70بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرانور عدنان نعمة339046

71بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرفراس خضير حسن197666

72بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعلي احمد فاضل241834

يف238305 73بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعلي محمد رسر

هللا محمد339073 74بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكربالل خير

75بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرسعدي جمال عايد524252



76بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعبدالجبار محمد عباس338964

77بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمنار هاتف حسن197369

78بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرسيف بدر محيسن197602

79بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعلي عبد حسون472690

80بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحسام قيس علوان197350

81بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد اسماعيل سعد243001

82بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحفوظ نجم عبد197526

83بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكريوسف اسماعيل علي530663

84بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرايمن محمود خضن524005

85بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمود عثمان عباس318921

86بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعصام ابراهيم حسن530651

87بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد جاسم محمد197451

88بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرضياء شالل شهاب472693

89بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعثمان مطر ندى338828

90بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرابراهيم خضن عبيد197327

91بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراسامة احمد عبيد238418

92بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعلي محمود علي197326

93بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراحمد حامد جاسم238139

94بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد هادي لفته198040

95بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراوس محمد فهد238215

96بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحسن هادي مطر243504

97بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعلي طالب ابراهيم197605

98بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكربارق حسناوي جميل197397

99بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد جدوع كاظم197486

ي197417 100بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحيدر علي لعيير

101بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراحسان معلة دلف197332

102بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرسلمان حمدي سلمان523985

103بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرناجح مهدي كاظم238131

104بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراديب بشير نجم197447

105بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراسماعيل ياس خضير524099

106بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعمار رحيم عباس472856

107بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرطه فالح ندى197376

108بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكررعد خليل ابراهيم530661

109بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرهمام حامد عبد472821

110بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد طالل علوان238599

111بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكربدر محمود فاضل238657

112بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرسفيان اياد جواد339086

113بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحميد عبدالرحمن حميد238450

114بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرامير خليفه جاسم472840

115بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد سعد كريم238172

116بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراحمد حميد طالب338446

117بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكروسام احمد ساجت338145

118بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرسفيان وليد عيفان339069

119بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعلي عبدالقادر عبدالخضن197441

ن472827 120بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرسيف عبدالرحمن حسير

121بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرذوالفقار محمود عبدالرزاق238300

122بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراكرم شارع دلف500027

123بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمصطفن صادق طبك472789

ن طليبة238149 124بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرحارث حسير

125بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمود علي عباس197340

126بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعلي نوماس طلب472810

127بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعمر فواز حمادي197512



128بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد حامد علي197483

129بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمود شاكر عبدهللا530634

130بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمود قاسم علي238343

131بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكروليد علي جاسم472863

132بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكراسامة جاسم محمد524198

133بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرعثمان سالم بندر472704

134بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرانور علي احمد480024

135بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرمحمود هاشم محمد238016

136دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرمصطفن حامد فارس338238

137دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرمشتاق وحيد نارص238608

138دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد احمد هارف238189

139دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرخالد علي محمد479968

ن238204 140دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرايوب حامد حسير

141دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرسامر صالح مهدي243166

142دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد مطر ندى338442

143دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرفاضل عواد صفوك197463

144دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرصالح رياض عبدالحكيم472737

 علي محمد338305
ن 145دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرحسير

146دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكراحمد عبدالقادر عبدالخضن524207

147دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكررعد ناظم مالح238365

148دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرسعدي صالح مراح530570

149إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرسعد صباح ابراهيم530553

150إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرحيدر عباس وجر197851

151إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرطه بهاء نايف338116

ي242222 152إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد علي عبدالنير

153إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكراحمد عبدالحسن عبدعون530522

154إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرعبدهللا فالح هاشم445240

155إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكراحمد محمد جابر338919

156إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد عبدالجبار عاشج472847

157إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرانس فاضل جميل320214

ن كريم530640 158إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرباسم ياسير

159إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمحمدالباقر باسم سالم238177

160إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكركرار حيدر مهنا197880

161إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرابوبكر مطر ندى338433

162إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرثامر فالح صادق338912

ن يوسف318863  ياسير
163إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمصطفن

164إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمنتظر فاضل زيد472804

165إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد نوماس طلب239141

166إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرارساء كريم ابراهيم339015

167إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد قاسم حمد238280

168إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمصطفن محمود عبدالرزاق238186

169إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرامير محسن جاسم197510

170إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمروان صباح عايد472793

ن خضير عباس197839 171إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرحسير

172إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرابوبكر حمادة سلمان524049

173إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرارشد طالل علوان238338

174إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكررسول محمود فاضل243368

ان عرين لويس239193 175إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكركامير

176إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرنمير موس صجم239157

ي اسماعيل وحيد197673
177إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرحف 

 سعد تركي472778
178إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمرتضن

179إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكريعقوب كريم عطية197476



180إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرجاسم محمد جاسم530627

181إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرعثمان جاسم محمد197457

182إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد جمال مالح319902

ن ابراهيم197324 183إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكراحمد ياسير

ن فاضل زيد480015 184إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرحسير

185إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمختار بهاء نايف339099

186إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكريارس عدنان نعمة243078

187إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكروليد خالد عودة472796

188إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرهاشم خشان نعمة530612

189إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرطيف طالب عبيد524036

190إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكريقظان عبدالجبار حمادي238680

191إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرعبدهللا صالح تركي238222

192إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرطيف علي عبيد339081

193إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرالحكم خالد هيدي530609

194إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرابراهيم احمد خضن320744

195إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرشوكت حميد شهاب524040

196إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرادريس عرين لويس242474

197إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكراحمد عمر عبدهللا530658

198إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرقيس فالح حسن238080

199إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرعباس علي كاظم243023

200إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرسيف نجم عبيد530561

201إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرعبدالقادر عدنان حسن197501

202إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمهند حسناوي جميل197404

203إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكراحمد رحيم عدوان479998

204إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرعباس باسم سالم238195

205إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد مصطفن علوان238443

يل حسن نارص524066 206إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرجير

 سعد سامي238287
207إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمصطفن

208إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكروسام صالح صادق319535

209إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرهيثم احمد محمود197298

210إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرايمن احمد زيدان238206

211إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرانور صباح صايل197355

212إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمثين احمد محمد530594

213إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمؤيد اسماعيل علي545874

214إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرعلي شارع دلف243286

ن197335 215إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرعلي كاظم حسير

216إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد رحمان عيفان523933

217إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمحمود حامد فارس472928

218إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرعلي حيدر شهد238617

ن فالح حسن238067 219إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرحسير

220إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكراثير فيصل ابراهيم239263

221إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرعمر جمال جواد197439

222إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكروائل عماد جبار197540

223إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمشتاق صالح مراح523989

224إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرايمن جاسم مهدور197384

225إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرقاسم حميد عواد530488

226إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرابراهيم حيدر اسماعيل197522

227إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرعبدهللا حافظ حوران319363

228إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرامير هشام عايد524173

229إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرعبدالعزيز فالح حسن238345

230إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرعلي احمد زيدان238216

231إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد غازي محمود320365



232إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرايمن جهاد ستار242546

233إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرخالد طه خضير530625

234إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرنبا سامي عبدعلي197291

235إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرعثمان احمد هارف238183

236إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرخالد صالح مهدي243037

237إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرالوليد خالد هيدي530622

238إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرنمير عبداللطيف عباس530508

239إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرضياء صباح صايل239344

240إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرهمام محمد فيصل338218

241إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد صالح مهدي530582

242إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرهادي جاسم محمد197429

243إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرهشام ضياء عبيس544096

244إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرطارق نجم عبيد524088

245إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكراحمد خضير عبيس524120

246إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد يونس يوسف238479

247إعدادية2/ المسيب 42615بابلذكرمصطفن حميد جاسم523997

248دبلوم عالي2/ المسيب 42615بابلذكرفالح حسن علوان197596

249بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلذكرخضير عباس سيد197359

250دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرقاسم محسن علي530600

251دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرعبدالكريم علي احمد197585

252دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرمحمد مهدي كاظم319992

253دبلوم2/ المسيب 42615بابلذكرعبد عجمي مرسبت197562

1ماجستير2/ المسيب 42615بابلأنيىليل فاضل عزيز338933

ي رسحان243604 2بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىمنال ناجر

3بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىفاطمة عريان منيخر197556

4بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىلمياء احمد هاشم524161

5بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىوجدان سلمان هوير238700

6بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىشيماء محمود ذياب239214

7بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىنهال وليد عيفان197530

رحاب سامي هادي197546
8بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيى

نزوى سامي هادي197538
9بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيى

10بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىسورية سلمان هوير197558

11بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىرنا خضن صالح338136

12بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىاثمار صالح نوماس530632

13بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىرحاب وليد طه530615

14دبلوم2/ المسيب 42615بابلأنيىكريمة رحيمة رمام238050

15دبلوم2/ المسيب 42615بابلأنيىاسماء صالح حثالة243549

16دبلوم2/ المسيب 42615بابلأنيىايمان سلمان هوير238685

17دبلوم2/ المسيب 42615بابلأنيىمنتىه محمود عبدهللا472709

18دبلوم2/ المسيب 42615بابلأنيىسناء جابر معلة238593

19إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىامال كريم عبدالرحمن338393

ي علي338981 سعاد عبدالنير
20إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيى

21إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىورود نزار وحيد241913

22إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىنضال خضن عليوي238155

1ماجستير2/ المسيب 42615بابلأنيىضح حميد جاسم524001

ي338411 موج علي عبدالنير
2ماجستير2/ المسيب 42615بابلأنيى

3بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىرسل حميد محمد197367

4بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىهدى مجيد هراط319737

5بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىتغريد احمد هاشم197395

يف524081 6بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىورود عودة رسر

7بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىهند طالب ابراهيم197584

8بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىفرقان جواد كاظم238556



ن عبداالمير238020 9بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىنور حسير

10بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىفاتن عزيز هاشم338839

11بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىدموع اسماعيل وحيد238103

12بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىراحيل خالد عبدالمحسن197388

شيماء علي عباس472918
13بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيى

14بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىسارة فالح حسن524151

15بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىاالء فيصل كريم243462

16بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىحنان محمد دحل338940

17بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىاعراف جواد كاظم500033

18بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىحنان باسم فرعون530644

19بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىودق قيس علوان197552

20بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىنورس حافظ عهد238453

ن محمد197310 21بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىشهد حسير

22بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىلقاء فالح هاشم497728

23بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىشذى خلف صايل238520

24بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىاالء جبار صياح238033

25بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىحوراء حيدر شهد238704

ن حميد عالوي557311 26بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىحنير

27بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىايناس كريم ابراهيم238166

28بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىسها ماهر علوان338261

29بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىنور حمدان حميد197982

30بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىهيام رصاح نارص524189

ي197412 سارة علي لعيير
31بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيى

32بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىافراح هادي فياض238626

33بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىشهد عدنان فهيم472784

34بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىرقية حميد حمدي338882

35بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىندى احمد عبيد238395

36بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىهجران اسماعيل سعد530532

ن242335 37بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىرغدة حسن تير

38بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىغيداء عدنان نعمه339049

39بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىوديان طارق طبك238669

40بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىمها احمد هاشم338977

41بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىفردوس خلف صايل238545

42بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىري  هام احمد غازي544094

43بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىزينه احمد هارف238621

ن239242 44بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىاسماء خالد حسير

جنان علي عبيد238191
45بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيى

ن197523 46بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىمريم خالد حسير

47بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىمنتىه احمد هاشم339019

48بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىزينة فالح حسن338955

49بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىهنادي صباح صايل238551

50بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىشهد محمد جياد238108

51بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىرغدة سعد طه238577

52بكالوريوس2/ المسيب 42615بابلأنيىجنان ثابت طلب480062

53دبلوم2/ المسيب 42615بابلأنيىسجا صباح جدوع197466

ي238084 فرح علي عبدالنير
54دبلوم2/ المسيب 42615بابلأنيى

55دبلوم2/ المسيب 42615بابلأنيىسعاد وحيد نارص197971

56دبلوم2/ المسيب 42615بابلأنيىفاطمة حامد فارس524076

57دبلوم2/ المسيب 42615بابلأنيىعال محمود عمران238459

58دبلوم2/ المسيب 42615بابلأنيىناديه خلف صايل238496

59دبلوم2/ المسيب 42615بابلأنيىنادين حسن نور238467

60دبلوم2/ المسيب 42615بابلأنيىضح صالح حسن319470



ن عبداالمير238298 61دبلوم2/ المسيب 42615بابلأنيىاغادير حسير

62دبلوم2/ المسيب 42615بابلأنيىمروة صباح كاظم197532

63إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىمفاز كاظم صحن197944

ن524140 64إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىارساء خالد حسير

65إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىفاطمة وليد عيفان319419

66إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىزهراء رزاق مكطوف339055

67إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىرسى قاسم جاسم197493

68إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىسبا وليد عيفان319445

69إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىزهراء طالب عجمي238439

70إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىنورالهدى كاظم صحن197393

71إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىفاطمة فالح هاشم497730

72إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىحوراء فرهود ستار197871

 علي197703
ن 73إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىوسام حسير

74إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىاوصاف معلة دلف197399

75إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىهبة حافظ حوران319387

76إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىرسل عبدهللا محمد239403

77إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىزينب علي حمزة524180

78إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىريام عبدالواحد خضير338428

79إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىروان صباح عايد524041

وان لؤي عطية197345 80إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىنير

81إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىدعاء كريم عبدالرحمن320986

82إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىغفران لؤي عطية198020

زهراء علي حمزة238242
83إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيى

84إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىوعد عماد جبار197531

85إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىاسيا حميد حمدي530646

ي242046 زهراء علي عبدالنير
86إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيى

87إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىنرسين احمد عبيد238399

88إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىعذراء محمود عمران238387

89إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىايالف سالم حسن238484

هللا محمد238167 90إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىهبة خير

91إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىحوراء مثين عيىس319283

92إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىورود عبدالجبار عاشج338384

93إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىاية احمد عواد238647

هبة سامي عبدعلي197318
94إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيى

95إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىفرح فالح جير530489

96إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىحال عدنان عبدهللا318833

97إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىهديل سعد طه238330

ن حسن سعدون472731 98إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىحنير

ن ابراهيم320105 99إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىسارة ياسير

رسل محمود عبدعلي243275
100إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيى

101إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىرسى رضا عبيد176550

102إعدادية2/ المسيب 42615بابلأنيىنبأ وليد طه318845

1دكتوراه2القاسم مركز 32619بابلذكركرار جاسم حمزة387894

2دكتوراه2القاسم مركز 32619بابلذكراثير لطيف كاظم215082

3دكتوراه2القاسم مركز 32619بابلذكرخالد فنوخ ابوخضن331713

4دكتوراه2القاسم مركز 32619بابلذكرامير رضا دروال388404

5ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكراسعد جاسم طاهر555029

6ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرهايت جفات هايت387857

7ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرجعفر طعمة احمد216881

8ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر سالم جير216550

ن عبدهللا215816 9ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرحمزة حسير

10ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرمهدي صالح عباس387952



11ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس ابراهيم عبيس398447

ن حمزة فرحان333554 12ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

13ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرماجد جاسم جليد388624

14ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد محمود شاكر216832

15ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد راجح حميد333916

16ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد مقصد محمد526809

17ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرمنتظر مجباس حوان258201

18ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرصفاء سالم عناد216777

19ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر مالك عبدعلي527185

ن545755 20ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرليث محمد حسير

21ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد صالح نهابة216829

22ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم عبدالجليل محسن387940

ي217001 23ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكربشار سعيد ناجر

24ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرذوالفقار نارص جابر388252

25ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي فاهم عباس388925

26ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرامير جبار كاظم387944

27بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرسعد عويد هليل217111

ي سعدون215386
28بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرفرزدق وصفن

29بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحاكم حمزه عبدالحسن217144

30بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرجبار عودة حسن555019

ن رسحان324485 31بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعماد عبدالحسير

32بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد صادق سويد257041

33بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد حسن احمد386955

34بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرصبار هادي عويز388183

ن اكريم332256 35بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد حسير

36بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسن حمزة عباس332132

37بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعبدالزهرة حلواص مهدي491932

ن عبدهللا216827 38بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعامر حسير

ن دوهان555181 39بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي حسير

40بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكروهاب رزاق سعيد327854

ن214799 41بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرفؤاد هالل حسير

42بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحميد حسن عبدهللا491824

43بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس جاسم عبدالشهيد216426

44بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرغانم عبيس مانع332221

45بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعبود كريم عبد388766

46بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحبيب عبد مظلوم332788

47بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرنزار عدنان ذياب215016

48بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر مالك جاسم216531

49بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد حامد حمزة216851

50بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمقصد عبيد عبود360154

51بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكررحمن نعمة موس214685

52بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرصالح حمزة كاظم333547

53بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعدي ناظم حمزة215144

54بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحرب اسماعيل عطشان555259

55بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرسالم محمد جير216803

56بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعبدالرحيم يوسف فراك217261

57بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرفراس مهدي كاظم387032

58بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر جميل حمزة388194

59بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرجعفر عبدالرضا عبد217304

60بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكروسام محمد جبير388690

61بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعقيل عبيس مانع216468

 علي557457
ن 62بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعبداالمير حسير



63بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد عبدالواحد حسون387476

64بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمسافر هادي عبدزيد527145

65بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعبدالرزاق كاظم جاسم545758

66بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي بديع محمد214943

67بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعقيل سالم عمران216750

ن ظاهر554928 68بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي حسير

ن216718 69بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكروالء جواد حسير

70بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرفراس عبدالرضا بعيوي387850

71بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرفرقد حسن حمزة333578

72بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرفاضل عذاب كاظم387685

73بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرهشام هادي رحمن331838

74بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحازم شمبارة حسن527163

ن احمد216610 75بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعبداالمير حسير

76بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمهند هادي عبيد527097

77بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرفاضل سلمان عنون215670

78بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعدنان نعمة موس214833

79بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعادل محي عبيس215247

80بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرجميل كامل سعيد386917

81بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعدنان كاظم حمزة332745

ي عبدالكاظم هادي387579
82بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرغين

83بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد عباس محمد527150

84بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي كاظم محمد216161

85بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد فالح مرزة216411

86بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرسلمان علي شدهان216280

87بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد حمزة حسن215422

88بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد عيدان ثامر202720

89بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمنعم عبدالواحد علي295378

ن217042 90بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد عبدالحسن حسير

91بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعمران موس عبدهللا360612

92بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكروسام خلخال عبادي216677

93بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرناطق خضير عباس554981

94بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر جبار كاظم331824

95بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرماهر عبدالكاظم ظاهر324854

ي215639 96بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعمار رفيع حرنر

97بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمنذر مجباس حوان469122

ن469123 98بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكروليد سعد حسير

99بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرطارق عزيز عبد216715

100بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمعن جاسم حنتوش214831

ن217254 101بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرابراهيم عبدالحسن حسير

102بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرسعد يوسف عبيس214679

103بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعقيل كتاب نشمي387717

104بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد كاظم عباس216018

105بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعدي علي كاظم214697

106بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرظاهر شاكر جاسم217182

107بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرليث عبدالزهرة كاظم216410

108بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعامر وحيد جاسم315191

109بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمؤيد ناظم عبدالساده214817

ن كاظم هويش215025 110بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

111بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد كريم نعمة332859

112بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرصفاء حمزة خضير360690

ن217154 113بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر نارص حسير

ن جاسم217497 114بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعقيل شنير



115بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرجعفر صادق سويد214968

116بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر كاظم عبيد217729

117بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرفائق مجيد حميد294962

118بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرجعفر طالب حمزة332293

119بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمكي عامر عبيس214904

120بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعذاب حسن حزوير217049

121بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمضن كريم عبدهللا214777

ن387554 122بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسام نارص حسير

123بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكررعد وهاب جاسم529940

124بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرباسم مهدي عبد387470

125بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرازور رضا دروال529983

126بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر نعمة عباس387564

127بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرافاق سلمان علوان387959

128بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي جاسم جخم257104

ن عبدالحمزة216662 129بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرباسم حسير

ن اكريم332802 130بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعالء حسير

ن كاظم حمد214861 131بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

132بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرثامر هديم عبيس527191

133بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي صبار صلف315182

ي عبيس جاسم216099 134بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرناجر

ن جاسم محمد529922 135بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

136بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعقيل كاظم حمزة332185

137بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرسعد ناظم مزهر217720

ن مجيد216816 138بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي حسير

ن469065 ي شاهير
139بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرابراهيم راضن

140بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعمار رياض حمزة398473

ن217724 141بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرسعد عبد الحسن حسير

142بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد عبدالرضا ذياب469143

143بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعدنان حسن عبد214927

144بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر عبدالحسن علي217321

ه عبيد216868 145بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرخالد عير

ي216678 146بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد سعيد ناجر

147بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسن علي كاظم215680

148بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعايد رياض كريم216921

ن333805 149بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعالء عبداالمير حسير

150بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد حامد عبد216530

151بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعقيل مسلم عطية216899

152بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي مهدي حسن217206

ن عبداالمير برهان333560 153بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسنير

ي عزيز216010 154بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد راجر

155بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرراسم عبدهللا ضايف214838

156بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد حسن حمزة217097

157بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرانور محمد كاظم530001

158بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعالء غازي جبار216544

159بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرسلمان رياح عبيد217175

160بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراثير عبدالكريم عبدالواحد469259

ن388118 161بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد قاسم شنير

ن محسن هادي214764 162بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

163بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم فاضل عاشور333962

164بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرجابر حمزة زغير387117

ن214914 165بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكركرار علي حسير

166بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعمر فاضل هادي217208



167بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرابراهيم اسماعيل عطشان331798

168بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر جواد كاظم214994

169بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرفاضل كاظم جير360277

170بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحامد جاسم محمد333333

171بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرجاسم شاكر ابراهيم387019

172بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم صالح نهابة216226

173بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد كريم عبيد332052

174بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد غانم رويش388746

175بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر عبداالمير برهان215750

176بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعقيل سالم عباس360202

177بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرفراس حافظ جاسم331667

178بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد سلمان خضير324084

ن عبدالرضا حسن527094 179بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسنير

180بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرصفاء جاسم عبدالكاظم388071

181بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكررسول فاضل حمزة331804

182بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسام مظلوم حمزة215115

183بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد راتب كتاب216789

184بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرنوار عبدهللا عبدالسادة527099

185بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرناجح عبدعلي عناد217096

186بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرصادق عيدان وادي387711

187بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد علي عبدالهادي469133

 علي جاسم295181
ن 188بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

189بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحمزة كاظم وهام389022

190بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرقيض ستار كاظم217086

191بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرسعد مايح عباس387124

192بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرصدام داخل عبدالرضا217627

193بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرارشد فالح محمد215963

ن530036 194بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد عماد عبدالحسير

195بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعبدهللا محمد حسن216775

 علي حمزة216524
ن 196بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

197بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد صالح هادي334054

198بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكررعد عبداالمير عبود527166

199بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس مهدي جاسم469083

200بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعالء جبار عودة217009

201بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي عبدالسادة مزهر334070

ف نعمة كزار295486 202بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرارسر

ن منديل388128 203بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكركرار حسير

204بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمهند صبار لفته387058

205بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي محمد هادي217024

206بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسن يحير عبدالقاسم527188

207بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرسليم بربر كاظم324568

208بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن كاظم حاجم217346

ن حاكم حمزه215695 209بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

ن217673 210بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم سعد حسير

211بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد سالم جبار332530

ف فالح محمد216708 212بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرارسر

 علي مزهر324540
ن 213بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

214بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمنقذ علي حسن296065

215بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكركاظم جواد عبدالصمد527396

ن كاظم387970 216بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكريحير حسير

217بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرجهاد واعي رسحان217643

218بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي محمد عبد324616



219بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرزينالعابدن عبدعلي رشيد216652

220بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسن غانم كلف216378

221بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد كاظم كوكز331725

222بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرارشد علي جاسم217113

223بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي فرحان جلوب333947

ن202783 224بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرفؤاد طالب حسير

225بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد جاسم طاهر527129

226بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي حامد حسن387509

227بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكركرار عباس اسود333606

228بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسام حاتم هالل332043

229بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرفارس عباس عيىس214704

230بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرسعد كاظم هندي214667

231بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد عادل عبدالحسن334022

ن حامد عبيد214782 232بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

233دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد كاصوص سويد216809

234دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد حمزة جياد315076

235دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرجبار هادي حميو215070

236دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحميد جاسم محيسن216853

237دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرسالم كتاب مجبل217190

238دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرشاكر حاكم عبيس323488

239دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحميد علي عيىس296278

240دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر غانم كاظم217693

241دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحريز عباس جير387696

242دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرهادي عزيز كاظم216608

243دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكررغدة عباس عبدهللا217074

ن536496 244دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكروسيم طالب حسير

ي جاسم215008 245دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعقيل ناجر

ن216289 246دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعماد كاظم حسير

247دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر نعمة شنان554949

248دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر طالب حمزة332115

ي عبيد387030
249دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي راضن

250دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد حامد عبد332012

251دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرمازن شياع عبود386966

252دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد عارف محمد216217

253دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكربهاء قاسم سامي388013

 علي عبيد216786
ن 254دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

255دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكركاظم جير مطلك554976

256دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرنمير مردان مرهج215401

257دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد منعم ذياب216559

258دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي سمير عبيد388144

259دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرخالد محمد عبدهللا332062

ي332562
ن خليل راضن 260دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحسنير

ن217062 261دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعاصم عبداالمير حسير

262دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعماد فاضل جابر387778

263دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكركريم عبدالواحد حسون388982

264دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكردائم يحير محمدعلي295456

265دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد جير مطلك217275

266دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرصباح حسن حاجم215431

ن216601 267دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمود عبدالحسن حسير

268دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي عبدالحكيم عبدالشهيد332899

269دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرباقر قارون عبدالكاظم544299

ن عايف215795 270دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعبدهللا حسير



ن وحيد216736 271دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد عبدالحسير

272دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرسيف فالح محمد216463

273دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرجاسم كتاب مجبل216517

ي217314
274دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر فاضل راضن

275دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكروليد فالح مرزة215102

ن295289 ن كريم حسير 276دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحسنير

ي صادق331105
277دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر تف 

278دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرياس خضير عبيس217191

279دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرراسم هادي جفات217592

280دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرزيد عبدالكاظم سلمان216041

281دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرازل عدنان نعمة332272

ن527123 282دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد كاظم عبدالحسير

283إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحازم هادي شاكر214881

284إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعدنان كريم هجول491188

285إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكركاظم عبيد منصور216962

286إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكررزاق سهيل داغر324509

287إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرلفته حسن جياد331814

288إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس جاسم عبادي215994

289إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرزايد جبار الوي388039

ن215339 290إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحليم عبدزيد حسير

ن ذياب217298 291إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرسلمان عبدالحسير

292إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعبدالرحمن محمد حمزة216744

293إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرسعد هجول حسن346173

294إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعايد جلعوط كاظم215984

295إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرجواد كاظم محمد386926

296إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعالء جاسم محمد530029

297إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرفاضل هادي كاظم217135

298إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم فيصل عبدالسادة535065

299إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس عدنان محمدعلي527093

1ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرعالء جبار طعمة216546

2ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرعبدهللا راجح حميد216514

3ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد سمير محمد216907

4ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد عبدالسادة مزهر217324

5ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرانور عباس فدعم199037

6ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرعماد عبدالجاسم مسلم217302

7ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرموس مكي عبدهللا469142

8ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد صالح هادي387572

9ماجستير2القاسم مركز 32619بابلذكراسامة جاسم عبيد529968

10بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكركرار عكاب حماد324454

11بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد علي حسان216367

 علي216785
ن 12بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعالء حسير

13بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكركرار عبداالمير رحيم295244

14بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم رياح عبيد215465

ي217187
15بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد علي حسونن

16بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد مقصد عبيد360168

17بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد شاكر عبد332853

ن216747 18بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرطارق جبار حسير

 حسن عبداالمير545801
19بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن

20بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكريارس عالء هليل296285

21بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرسامر محمد جاسم217320

22بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكروليد حمزه محسن214670

23بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعالء حافظ جاسم527092



24بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس فاضل رحمن333433

25بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرماجد حسن كريم333596

26بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد جياد جاسم216504

27بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي تركي كتاب216267

28بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد نجم عبد332845

29بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد هادي علي217264

30بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد سعدي حميد333626

31بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد عطية هالل217107

32بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرفهد موحان جياد388803

33بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد عامر كاظم216858

34بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد زغير لوعان216607

35بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرذوالفقار عباس هادي388322

36بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعقيل محسن عبدعلي332141

37بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس حميد عليوي214849

38بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكررحيم حسن علوان331745

 علي عبد216828
ن 39بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

40بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرراسم هادي كاظم215755

41بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد جاسم محمد216733

42بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد قاسم جواد332240

43بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد عبدالزهرة برهان215073

44بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكركرار نعمة شنان216613

45بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعدنان هادي عبد216802

46بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرصادق صبيح مهدي216772

47بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرفاضل جبار حمد257147

48بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد سالم كاظم334039

ن216497 49بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعمار علي حسير

ن صادق طعمة327927 50بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسنير

ن جير صالح216949 51بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

52بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن ادريس عطية217130

ن رزاق كاظم214756 53بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

54بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرباسم عذاب هاشم296262

55بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد حمزة هادي387531

56بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكروالء رضا حسن217019

57بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد علي عجيل216476

58بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد حاتم يوسف217214

ق جواد حيدر296080 59بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمرسر

ن عبد مطلك216437 60بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

61بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرامجد برهان شاكر215028

62بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد حليم جير527158

اوي جواد217388 63بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد مير

64بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمنعم حميد جاسم216725

65بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي احمد جاسم216595

66بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرهاشم كزار زيدان332147

67بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد مكي عبدالقاسم332055

68بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد حمزة حسون332071

69بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم عبدالخالق كاظم554973

70بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمهدي هادي علي216769

ن216427 71بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسن سعدي حسير

72بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد كاظم مالك216477

73بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكررعد حمزة هادي216573

غام فاضل حياوي544303 74بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكررصن

75بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن سالم كتاب217036



76بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحسن شاكر كشيش332068

77بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرهادي محمد هادي216542

 عبدالعالي عبار217005
ن 78بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

79بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي عبدالعالي نعمة215021

80بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكريوسف عمران سلمان216374

81بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرفاضل صالل صاحب388137

82بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد ناظم والي333784

ن217213 83بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرلؤي كاظم حسير

84بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد عارف محمد217014

85بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر كاظم عباس215005

86بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعليالهادي ناظم عبدالسادة216859

87بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد حميد شنان216994

88بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي خضير علي554954

89بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرامير زغير مطر216621

90بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكررحيم نعيم بديوي216855

91بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرزيد فاضل هادي257139

ن332008 92بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرامير صادق حسير

93بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراسعد عناد نور387076

94بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم جبار مذبوب387110

95بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحمزة موس كاظم202622

ن عليوي216665 96بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر حسير

97بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد جواد كاظم360705

ن جاسم217007 98بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر حسير

99بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمنتظر عبداالمير برهان217252

100بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحبيب هندي دهبش296294

101بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد عباس مالك216968

102بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر حمزة عبد296137

103بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكركاظم رسحان سلمان217283

104بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد رحيم جونة387801

105بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد يوسف عبد216129

106بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرسجاد ماجد عاجل529988

107بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن احمد حمزة323444

108بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد عبدالكريم سلمان216849

ي بدر333831
109بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسن راضن

110بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي فاهم عبدالزهرة216987

111بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكروعد حمزة طراد216748

112بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسن هادي مسلم554969

ن صالح عبدالسادة389293 113بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

ن217307 114بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرصباح مهدي حسير

115بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن قاسم كاظم217041

116بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن جبار عودة217018

117بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرسيف راسم عبدالسادة333583

118بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي عزيز اسماعيل217580

ن296368 ن ابراهيم حسير 119بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

120بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمنتظر عباس علي527117

ن رمضان حسن387526 121بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

122بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرامير علي محيو216445

123بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكررياض محمد جاسم360181

124بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرخضير عباس ثامر387010

125بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرطاهر عباس علي387023

ن سعد عبدالجبار388971 126بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسنير

127بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرسجاد محمد محسن217058



128بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس رزاق محي216551

ي بدر331661
129بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد راضن

130بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعالء محمد كاظم216798

131بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرطارق رحمن كامل329241

132بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي حبيب عامر295118

133بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرامجد كريم حبيب332247

134بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكروليد شاكر جعفر529979

135بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن توفيق مهدي332735

136بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرنزار جبار صلف332767

137بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن محمد هادي214678

138بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد حسن علوان386992

139بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحاتم حمزه عبدالحسن216467

140بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي كاظم حمزة360655

141بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمجتير صبار هادي388082

142بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسام حامد حمزة216657

143بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعبدهللا عباس مهدي216241

144بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكركاظم جير جاسم217347

ن333508  عبداالمير حسير
145بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن

146بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرزياد عبدالجاسم مسلم216046

147بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي عزيز مهدي216720

148بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس صالل صاحب387455

149بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرراسم عبيد رشيد469126

150بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد صالح حسون217126

151بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرصفاء سالم مري    ح217331

ن عدنان296121 152بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي عبدالحسير

153بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي زغير مطر216822

154بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرازر محمد حسن216404

ن حبيب كظوم544304 155بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

156بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي حميد حسن296180

157بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعمار ثائر عيدان257077

158بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرزيد محمد عباس387654

159بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمرتضن عباس ساجت214915

160بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي موحان جياد216729

 علي عبدالهادي332363
161بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن

162بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي علوان عودة214949

163بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد حسن عبد216804

164بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد عبداالمير جعفر216967

165بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرهشام عبد عجمي527144

166بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسام حسن جابر216837

167بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكركرار حيدر كاظم216702

168بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر جالوي كريم217161

169بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكروسام ثامر كاظم217225

170بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي هادي عطية527132

171بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد صالح محمد217277

172بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرفالح حرير حميد217132

173بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحامد علي عباس527395

174بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرماهر جبار مزهر214750

175بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد عبدهللا جاسم387704

176بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرهاشم عذاب هاشم298272

177بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم سالم جير216749

178بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم علي كاظم216735

179بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن محمد ثابت527137



180بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرانور ميثاق يحير331721

181بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم رعد سعد491184

182بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحمزة فالح شنان215881

183بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم جبار محمد325174

184بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكركرار ثامر كاظم217449

185بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرالمنتظر عايد شناوة216841

186بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي مجيد حميد216980

ي جاسم217136 ن ناجر 187بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

188بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد مالك عبدعلي554963

189بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد هادي حميو216385

190بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد جميل عزيز296398

191بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعمار يارس لفته333589

192بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمرتضن سالم حسن554930

193بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرليث فالح حسن217289

ي عبود332098
194بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعبود راضن

195بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمهد موحان جياد216692

196بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعقيل سالم جير216745

197بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد مهدي غريب529926

ي جاسم216974 198بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد ناجر

199بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر شاكر كاظم325427

ن جاسم طراد332341 200بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

201بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي عطية عباس216731

202بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن قاسم هاشم388732

203بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس رحمن جاسم256907

204بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرامير غانم محمد216977

 علي حسون388096
ن 205بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

ن موس كاظم491837 206بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

207بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكررعد جواد كاظم296453

208بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرصباح عماد صباح214818

209بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد سالم عماد216363

210بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي محمد خليف199218

 عبدعلي اسماعيل202718
ن 211بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

212بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرامجد حمزة مخيلف214843

213بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرصفاء مكي نجم527122

ن ابراهيم490913 214بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس حسير

215بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحامد جاسم علي216260

216بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعهد عباس علي387769

ة530052 ن ن كريم حمير 217بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

218بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرليث رضا مجيد217342

ي216727 219بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس محسن ناجر

220بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمود هادي مسلم554967

221بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد علي كاظم216474

ن216536 222بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد شمران حسير

223بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد جبار سايب217294

224بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد عباس امانه215531

225بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكررائد فالح فاهم333621

226بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمرتضن جاسم محمد544300

227بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكروضاح مزهر تركي216768

ن217178 228بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكركرار علي حسير

229بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد عبدالكاظم عبد214960

230بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرشهاب شمران عبد491200

ن حلواص296244 ن حسير 231بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسنير



ن زغير لوعان215771 232بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

ن216765 233بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكركرار علي عبدالحسير

234بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحمزة محمد حسن217120

235بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمدالمهدي ساهر جابر216946

236بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرزيد كاظم جواد490903

ي216689
237بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد عيىس ماضن

238بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي عدنان كريم491832

239بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسن عطوان شاكر324501

240بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرايمن محمد كاظم332784

ن217180 241بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرذوالفقار سالم ياسير

242بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرنائل طالب جواد216274

 سامي طهيلي332796
243بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن

244بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكررامي عباس جواد296393

245بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكروليد عبداالله عبدالواحد527186

ن هادي388068 246بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي حسير

247بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد خضير هادي388091

248بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكركرار فاهم كامل328448

249بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس قاسم لفته527104

250بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر عالء هليل296412

251بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم كاظم خشان216864

252بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد حامد طالب217066

ن عباس عصفور216660 253بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسنير

254بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسام شاكر علوان332880

255بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسام علي خضير216867

ن فاهم كاظم198899 256بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

257بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد جواد كاظم217199

ي216355
258بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكركرار مزهر هانن

259بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد جاسم كناوي216873

260بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر يارس رباط214651

261دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد اجبال كريم387015

ن214920  مهدي حسير
262دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن

263دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرصالح راهي مجيد215733

264دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكركرار حمزة جويد529916

265دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرامير مهدي صالح216124

266دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد كريم محمد217137

267دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرصفاء صاحب هالل216863

268دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعالء جابر عباس216982

269دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرباسم طالب كاظم217196

270دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرليث قاسم عبيد216704

ن قاسم لفته387661 271دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحسنير

272دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعون جواد عبدالكاظم216643

273دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد خليل ابراهيم216491

274دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد عبدالكريم نارص491173

275دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد عبود كريم387224

276دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرسجاد فاضل عبد325288

277دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرمازن عبدهللا جونة214658

 علي كتاب554945
ن 278دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحسنير

279دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرامجد عيدان كاظم214698

ن387681  علي حسير
ن 280دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحسنير

ن214858 281دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس عالء حسير

ي محمد216486
282دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكركاظم راضن

283دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعقيل حمزة طاهر216338



284دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرمهند احمد كريم331716

285دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد حمزه حسن216555

286دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرجاسم محمد هالل216433

287دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحسن رزاق عباس387069

288دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرمهند علي عبد333887

ن جواد كاظم216690 289دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

290دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر عبدالهادي محي387502

ن217076 291دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرصالح كاظم معير

ن216586 292دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد حامد حسير

293دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعقيل حمادي جاسم527192

294دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعالء جواد كاظم491137

295دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحسام ثامر كاظم217166

ي215211 296دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد سعيد ناجر

ن نعمة كناوي217743 297دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

298دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي عباس شاكر388048

299دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي فريد فالح214875

300دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس رزاق سهيل334085

301دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرمرتضن وهاب رزاق328434

302دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي فوزي جبار216819

303دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد قاسم حسن501019

304دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد كريم جاسم215692

305دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحسن فؤاد هالل216529

ي قبيس386980
306دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي راضن

307دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكربهاء صاحب هالل216865

308دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرامير شاكر علوان217108

309دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرارشد محمد كاظم386962

310دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر رزاق محي217334

ن عبدالزهرة طراد217169 311دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحسنير

312دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرزيدون علي كاظم529957

313دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد جاسم محمد214855

314دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرصابر طرخان كريم217140

ن قاسم فاهم217736 315إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

316إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد حمزة عليوي214701

317إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد باقر عبد216843

ن ابراهيم386974 ي حسير
318إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرهانن

319إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد كريم جير555126

320إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس سعيد حسن388021

321إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس خضير عباس331313

322إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم عودة كاظم325225

ي بدر334134
ن راضن 323إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

ن صاحب217222 324إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي حسير

325إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرامير صالح حسن501009

326إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعبدهللا حسن عبداالمير360568

327إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي صالح حمزة216552

328إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرقيض حسن مهدي360130

329إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكررعد جاسم حلواص216640

ن325018 330إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعبداالمير خالد حسير

ن صالح عبدالسادة215985 331إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

ي214847
332إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرامير قاسم هانن

333إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرابراهيم عبدالكريم جاسم530013

334إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرسجاد مهدي عبيد216821

335إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد غنام جياد413730



336إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرغدير سامي راوي555022

337إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن سعد كاظم215039

338إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسن لقمان محي360268

339إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمدصادق اسعد جاسم322573

340إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد لقمان محي360253

341إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم سالم مري    ح216892

342إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرامير فرحان عاجل420631

343إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد موجد محمد214821

 علي حمزة215830
344إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن

345إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن رزاق كاظم214830

346إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي سعيد حسن388026

ن سلمان عبد215011 347إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسنير

348إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمنتظر محمد هالل217608

349إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكركاظم علي مهدي529930

350إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد سالم رشيد216917

351إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحامد كريم موس216650

ن عايد كريم215958 352إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكربنير

353إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرزيد عبداالمير عبدعون216246

354إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرامير موس عبدالعباس216742

355إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرسجاد حافظ جاسم214762

356إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر عماد عبدالجليل216592

357إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسام نعيم بديوي387974

358إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم عباس جاسم216105

359إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرسجاد قاسم محمد527397

360إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم محمود اياد331247

361إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرجعفر فري    ح حافظ217247

362إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس فاضل عذاب545839

363إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرايهاب موفق عبد202785

364إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرفرقان غانم حسن256775

غام محمد خلف216567 365إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكررصن

366إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرسجاد رزاق حمزه216144

367إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرسجاد عبيد عناد555179

ن علوان333031 368إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعالء حسير

ن عبيد216197 369إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي حسير

370إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحاتم كريم موس256923

371إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمدالجواد كاظم جواد215239

372إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس جواد كاظم490904

373إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن عبيس عبدالحمزة215987

ن رزاق جاسم555132 374إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

375إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد سالم جير387811

376إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس قاسم كاظم214710

377إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرامير محمد عبدزيد333158

378إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرذوالفقار فرحان عبد323983

379إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي حمزة عصفور216927

380إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرماجد عالء محي216688

ن داخل215611 381إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكريوسف حسير

ن اياد سعيد545799 382إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرياسير

383إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرسيف محمدزكي حسن215558

384إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسن عباس مالك216475

385إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمدعلي صاحب حاكم215482

386إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر راهي عباس214938

387إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد ستار كاظم215910



388إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم كريم عبد215707

ن حمزه316232 389إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي حسير

390إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعواد جمال محسن527107

391إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكراكرم حمزة عصفور216353

392إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرذوالفقار حامد طالب215290

393إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعبدهللا جعفر طعمة216251

394إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم سوادي زغير333713

ن مهدي عليوي325148 395إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

396إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكروليد غازي جبار216503

397إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد حاتم علي324878

398إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرفاروق سالم مري    ح215308

399إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد قيض محمد296050

400إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي محمد طالب216071

401إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعبدهللا حامد عبيد216244

402إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعبدالرضا عبود كريم386931

ن216972 403إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعبدهللا علي عبدالحسير

404إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد خضير عبيس323944

405إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرزيد عامر جاسم216774

406إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد جاسم محمد216464

ن هاشم محمد333538 407إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

ن215729 408إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمنتظر جاسم حسير

409إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكركاظم سالم رويش215277

410إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي حاكم حمزة214862

411إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي محسن كاظم214768

ن عبدالزهرة215557 412إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي حسير

ن شياع عبود296493 413إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

ن545837 ن احمد حسير 414إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكربنير

415إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرطالب علي طالب215146

416إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد قاسم مالك214887

417إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرسجاد سوادي زغير387664

418إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد محمد عناد491941

ي217533
419إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد قاسم راضن

ي جديع216230
420إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي حسونن

ي علي هادي215121
421إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرراضن

422إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم عمران سلمان215921

423إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس احمد كاظم554957

ن رزاق سهيل555167 424إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

ن فالح حسن202663 425إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

426إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي كاظم عبد388600

427إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرنصير مكي بربر324381

428إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرالخليل عباس خليل329720

429إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم كاظم جاسم214719

ي سعدون215549
430إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد وصفن

431إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسن طابع كزار388164

432إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي صالح حسن215494

 عقيل جير216960
433إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن

434إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم سلمان علي257002

435إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي صالح عزيز214814

436إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمجتير عقيل جير216797

ن386969 437إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرامجد قاسم شنير

438إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسن طالب حسن490910

439إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرسجاد قاسم كاظم257086



440إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرغيث حسن كنو216227

441إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد محمد هالل216616

442إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد فاهم طالب389344

443إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعبدالمحسن حامد عبد199040

444إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعالء صاحب هالل215937

445إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكركرار حيدر جاسم217523

446إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن فاضل عبد216658

447إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكركرار حبيب هادي490917

448إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمثين خرباط مهدي295159

ن خالد صير216760 449إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

450إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمرتضن مهدي صالح216391

ن331086 451إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم كريم عبدمعير

452إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد قحطان عبداالمير529938

ن نعمة215676 453إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي حسير

454إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم عبدالعزيز حمزة217127

455إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد سالم عباس216345

456إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن محسن جاسم315442

457إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرامجد موحان نعمة215049

458إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي محمد عبد324410

459إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي الهادي حسن حمزة214907

460إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمنتظر فاضل هادي469131

ي عبدالكاظم215662
461إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد راضن

462إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكركرار حيدر بادي217455

ي333136
463إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد خليل راضن

464إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرزيد حسن مهدي360109

465إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمرتضن عباس شاكر388849

ن عبدنور طراد214937 466إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

467إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسن محمد فرهود217351

ي عبدالكاظم332832
468إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد راضن

469إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرليث فارس صالح216125

470إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي ماهر يارس360855

471إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي محمد عباس491882

ن555273  علي حسير
ن 472إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

473إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد حميد حسن217240

474إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي نعمة حسن315568

475إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد غانم حسن333187

ن عذاب هاشم295206 476إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسنير

477إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر عبود كريم389328

478إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكروليد فري    ح حافظ216669

479إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد صباح حسن216381

 علي هادي324968
ن 480إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

 علي عبدالهادي331337
ن 481إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

ن296443 482إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرامير يارس حسير

483إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد صالح كاظم216795

ن عدنان عبيد529948 484إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

485إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي رعد شنان387931

486إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر منصور جابر216698

487إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرفوزي عبدالكريم جاسم324515

488إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرامير حازم هادي332108

489إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي محسن علوان215576

ي203214 490إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد سالم ناجر

491إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمنتظر فراس مهدي217372



492إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعبد الجليل جفات يوسف217248

ن عبيد217044 493إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعبيد حسير

494إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد حميد حسن491022

495إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي ناطق خضير555009

496إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكروسام صاحب حبيب215620

497إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد كاظم عبد388540

498إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكركرار جاسم حسن216627

499إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر ثابت ترتيب387537

500إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد ماجد فري    ح215273

501إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي حسن عبدالحسن388428

502إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرترتيب ثابت ترتيب555656

503إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم صفاء محمد322909

504إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي عدنان عبيد554956

505إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعبدهللا عباس كريم216212

506إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكركرار حيدر كاظم216028

ن214902 507إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرزيد علي حسير

508إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد حبيب كاظم529952

509إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسن علي محيو216489

510إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن غانم كاظم529924

511إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس سعد جواد334225

512إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد قاسم عبداالمير298046

513إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمنتظر منصور حسن529935

514إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي ناظم جواد389305

515إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد عقيل كتاب388500

516إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرفاضل صادق طعمة469305

517إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد موس عبدالعباس216847

518إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرقاسم هادي صبار555177

519إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكروليد عناد راشد257031

 علي216208
ن 520إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعلي حسير

521إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمصطفن فراس مهدي216166

ن214749 522إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمرتضن ماجد حسير

ن عبيد331403 523إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرسجاد حسير

524إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرهيثم ثائر عبد217738

525إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد رعد شنان389256

526إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر مهدي محمد216539

527بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد خضير جميل215539

528بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرقائد رحمان جياد527125

529بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرجودت كاظم هادي215058

530بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكراحمد عبدالرضا حسن216423

531بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس موس عبدالعباس216957

532بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرعمار جاسم عبدالكاظم387518

533بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد كاظم عبد216833

534بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمثين عبد احمد491846

535بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد شاكر حسن217272

536بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمؤيد حمزة جاسم332066

537بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرفاضل مكوطر موس332822

538بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرجاسم رزاق حميد331682

539بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد كاظم حمادي217280

540دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرفريد فالح جميل216741

541دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرضياء نارص كاظم214952

542دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرجبار جواد عبد216049

543دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعالء هاشم فاضل217317



544دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرسعد مظلوم حمزة216349

545دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرمحمد كاظم جير296149

546دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحميد ضاري حسن217467

547دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرمكي حاكم عبيس216457

ن كريم حمزة214876 548دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرحسير

549دبلوم2القاسم مركز 32619بابلذكرعباس طالب كناوي217170

550إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر حمزة ابراهيم215353

551إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر سمير عبد215661

552إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرعبدالرضا محمد كريم216062

553إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرابراهيم امير عبدهللا216223

554إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحامد حسن علوان214778

555إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحافظ صالح نهابة216373

556إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحيدر حميد مرهج414194

ن214785 ي شاهير
557إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرخليل راضن

558إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرهاشم جراد ضايف215475

559إعدادية2القاسم مركز 32619بابلذكرحسن عباس اسود324424

1ماجستير2القاسم مركز 32619بابلأنيىرقية هادي رحمن388786

2ماجستير2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب كاظم عبيس387044

3دبلوم عالي2القاسم مركز 32619بابلأنيىاقبال جبار رحمن388076

ق غانم عبدالرضا217276 4بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىاستير

5بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىامل دغيم فليح214797

6بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسناء جاسم جخم215084

7بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىوالء عبد الكاظم ظاهر216721

8بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسهاد جاسم عبد216906

9بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىخولة جاسم عبدهللا388062

10بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىنجاح عدنان ذياب214803

ى كريم كلف215870 11بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىبرسر

12بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىضح فاضل ابراهيم325078

ن347348 رجاء علي حسير
13بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيى

14بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىعذراء فاهم عباس527119

15بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىمنار راشد لفتة214930

16بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىانتصار عبدهللا ديكان214729

مي عبدالخالق عبدعون216407
17بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيى

ن عليوي214837 18بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىروى حسير

19بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىوفاء سالم عبادي217189

20بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسمية جاسم هش216717

انعام عبدالرحيم عبدعلي257094
21بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيى

22بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىجنان محمد عبود215735

ن217484 23بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىاسيل نارص حسير

ن216414 24بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىخلود شاكر حسير

25بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىقسمة مسلم هطيل214911

26بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرضاب جاسم نعمة216275

27بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىازدهار صبيح حمزة387648

28بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىفاطمة عباس حسون388114

29بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىفاطمة طالب عبيس214984

30بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىهناء محمد جاسم387052

31بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسجاء عدنان يوسف331828

32بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرجاء حسن عناد217657

33بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىجليلة عبدالستار جودة491161

34بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىوسام جبار عبود217686

ن388203 35بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىجيالن قاسم شنير

36بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرحاب فاضل حمزه216452



37بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىحنان صبار هالل216961

38بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىغيداء كاظم خليل216995

داليا علي حسن217198
39بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيى

40بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىازهار كاظم مالك527153

41بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىخديجة عيدان مراد217033

ن527101 42بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىايمان احمد حسير

43بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرفاء حميد عبود554960

ي332757
44بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسماح خليل راضن

ن عبدالكريم عبدالواحد387603 45بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىافانير

46بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىشمس حاكم عبدعون333952

47بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىهدى جليل ابراهيم214691

48بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء جبار جودة214804

ى حميد كاظم333980 49بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىبرسر

50بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىهند حسن مجيد216739

51بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىنور عامر خميس214646

52بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىاناهيد محمد حسن295266

ن وحيد214964 53بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىارساء عبدالحسير

54بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىدعاء ماجد حامد216842

55بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىفاطمه عبدنور هادي331673

رباب علي عبدمسلم216540
56بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيى

ي جير214738
57بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىغدير تف 

زهراء محمود علي214714
58بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيى

59بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىامال جاسم طراد324306

60بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىهديل علوان عبيد214726

61بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرملة نارص حنظل332059

62بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىهيفاء بدوي حبيب327948

ن مخيلف217231 63دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىارساء عبدالحسير

ي طالب530011 64دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىاشواق ناجر

65دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىسعدية كميل محمد387798

66دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىسامرة خضن حسن388954

67دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىسعدية عبداالمير جاسم216839

68دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىغيداء جاسم نجم388863

69دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىرحاب كامل عطشان555187

70دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىسعدية عطية موس555152

ن536493 71دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىتمارصن طالب حسير

ن217338 72دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىختام سعيد حسير

73دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىلقاء نايف محسن331220

74دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىنرجس عباس حسون388104

75دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىزكية جاسم محمد469202

76دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىنوال محمدهادي ثعبان217050

77دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىفاطمة سليم سلمان216836

78دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىامال نعيم كاظم216519

79دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىثناء حاكم كاظم214893

80دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىميثاق احمد هليل214870

81دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىصبا محمود جاسم386952

82دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىهدى حامد طرخان387965

83دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىاحالم صاحب حمزة217193

84دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىعفاف عباس حوان258238

85دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىسماره عبد عجمي216875

86دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىهديل باقر جاسم527128

87دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىهدى علوان عبيد215032

88دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىعبير كاظم عبيس387038



اس عباس فاضل491841 89دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىنير

90دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىهدى عبدالكريم عبدالواحد387723

91دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىنور محمد عزيز501013

92دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىنداء نارص هادي215036

93دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىهند كاظم محمد216192

94دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىرتاج سعد نعمة545765

95دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىوسن صاحب عباس217216

96دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىلم جاسم طراد216394

97إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىثريا محرج عبادي216484

98إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىالهام يوسف فرحان217070

99إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب ضايع سلمان217000

ى محسن نارص214737 100إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىبرسر

1ماجستير2القاسم مركز 32619بابلأنيىفاطمة صبيح مهدي527138

ن216686 2ماجستير2القاسم مركز 32619بابلأنيىرؤى باسم شنير

3ماجستير2القاسم مركز 32619بابلأنيىدعاء عودة حريجة217217

4ماجستير2القاسم مركز 32619بابلأنيىايناس عبداالمير برهان333449

5ماجستير2القاسم مركز 32619بابلأنيىهدى كاظم كامل217201

6ماجستير2القاسم مركز 32619بابلأنيىمسار عباس جاسم217052

7دبلوم عالي2القاسم مركز 32619بابلأنيىوصال باسم نظام527115

ي215041 8بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىنورالهدى عقيل ناجر

9بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسماح محمد رحمان527154

ن333484 10بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرفل عبداالمير حسير

11بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرتاج حيدر طه215061

12بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىميعاد شلش صكبان217057

13بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىهند صبيح عبيد332001

ايات علي دلي217679
14بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيى

ن216874 15بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرسل كاظم حسير

ي مطلك217083
ى حسونن 16بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىبرسر

17بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىاسماء صبار هالل217291

ة527142 ن 18بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىنور كريم حمير

19بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء جبار محمد333341

20بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىنجاة حميد جاسم216626

21بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىدعاء فرحان عبيد216570

22بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىهبة محمدرضا مراد332323

23بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىضح جاسم جهادي332031

24بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىبيداء شاكر طالب332281

25بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىازهار محمد هالل217740

ة عبيد469129 26بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسارة عير

27بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىنىه قاسم فاهم217772

28بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىمروة عدنان موس215022

29بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرويدة عبداالمير رحيم556077

30بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء محمد خضير387484

ة صالل صاحب217064 31بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىامير

32بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرواء غالب برهي324332

33بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىوعد عيدان دوهان333525

34بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىاراء عبد العال عبدالكريم216584

35بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرشا جاسم بخيت388370

36بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب رسول ياس214972

هبه مكي عبدالقاسم332047
37بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيى

38بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىهدى حسن عبداالمير360229

39بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىريام هادي محمد215253

40بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىنبا حيدر طه333613



ي جديع217662
41بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىدعاء حسونن

42بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب محمد عباس217241

43بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىشيماء حاكم عباس333818

ن296467  كريم حسير
44بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىتف 

45بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىنادية محمد مالك332105

46بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء كاظم حمزة360722

47بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب هادي رحمن214789

48بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرسور عزيز اسماعيل217567

49بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرواء صبيح جاسم331820

50بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء جميل كاظم334171

ي216826
51بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىبشائر ميثم لطفن

52بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء عبدالكاظم عبد216799

53بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىلقاء عبد عجمي216759

54بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىعذراء عدنان موس215013

55بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىساره حساب نور331785

56بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىشيماء جابر عبود217038

57بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىهبة كاظم عبد387093

ن عليوي333930 58بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىهبة عبدالحسير

خنساء محمدعلي عبدالجبار469147
59بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيى

ن فيصل كاظم217220 60بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىحنير

61بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسحر علي طاهر257025

62بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء عبود فرهود217082

63بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىعبير جبار كاظم527404

64بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىضح مسلم موس217235

65بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء عدنان هادي520028

66بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىنورس نعمة كناوي216700

67بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب حيدر موس216087

68بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىنور اسعد عباس216790

69بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىهديل ناظم حسن216647

70بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىفاطمه عبدالحمزه حسن216380

71بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىشموس حامد عباس386945

72بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىجوان غانم عبدالرضا216663

73بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىضح كريم كاظم332172

74بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب نارص كاظم386998

75بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىشيماء عبدالكريم حسن217031

ن ماالهلل214674 76بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب عبدالحسير

ي491923 77بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىمروة موحان بعيحر

78بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىوجدان رحمن سايب216636

79بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرسل جاسم محمد387129

80بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىغفران عبدالرحيم يوسف217119

81بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىمالذ سالم كاظم217478

82بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء رسحان سلمان333791

83بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىاسماء موس عبدالعباس216461

84بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىدعاء كاظم حمادي214878

85بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىغفران نعمة كناوي217020

86بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىضح سعيد صاحب214948

87بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسارة سعدون عسكر333922

88بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىريام عبد عجمي527155

ي217147
89بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىايناس كتاب راضن

90بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىارساء محسن علي360242

91بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىنور باسم نظام527109

92بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىغدير حازم هادي214886



93بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء عايد رياض215791

ي عبدالكاظم216990
94بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىهديل راضن

95بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىبراء رياض حمزة360143

96بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىغفران حسن علوان331737

97بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىاسماء سمير محمد217634

98بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىاطياف صبار هادي388174

ن جاسم215027 99بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىارساء حسير

100بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرقية عبدالكاظم سلمان214743

101بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىوسن ناظم جواد216562

102بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىعروبة محسن كاظم217172

103بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىفاطمة جبار حمد214983

104بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء محسن عبيد334001

105بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىبراء جواد كاظم413700

106بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينة جاسم محمد216810

107بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىحنان هادي كطوف216492

108بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىاسماء حسن عبد217125

ن216229 109بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىمروى نارص حسير

ن عماد ايوب295197 110بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىحنير

111بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب جاسم محمد216817

112بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىدعاء شاكر عطشان217648

113بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىايمان محسن نعمة217156

ن217245 114بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء منصور حسير

115بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىمأرب حردان محي544302

116بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب حيدر جاسم388457

117بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب راجح حميد214753

118بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء حامد حسن216942

فرح مزهر تركي214909
119بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيى

ن216955 120بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىاري    ج باسم شنير

121بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء كريم متعب216119

122بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينة عبدهللا عبدالرضا331792

ه قاسم جواد216196 123بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسمير

124بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىنرجس حسن حميدان332102

ان بركان عدنان216697 125بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىنير

زهراء محسن عبدعلي214908
126بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيى

127بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسارة سليم محسن469095

128بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب طالب جاسم217145

129بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىريمان قاسم كاظم332016

130بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىعال طالب محسن217069

نادية علي هادي216201
131بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيى

132بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىامل صبار لفته216670

133بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىغيداء شياع عبود296845

ي جاسم331810 134بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب ناجر

135بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىوجدان مظلوم حمزة214809

136بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء جعفر حامد331817

137بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىفاطمة عبدالحسن خشان216421

ن554940 138بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىخلود احمد حسير

139بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىغفران وليد زاير216951

ن كاظم216563 140بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىبشائر امير

ن عايف490908 141بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىهدير حسير

ي214999 142بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىبشائر سعيد ناجر

143بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسليمة محمد هالل217374

144بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىوفاء حسن حديد346233



145بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىمروة سالم رسول216615

146بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرقية جاسم عباس388054

ن387002 147بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىاحالم طالب عبدالحسير

ن333462 148بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرتاج عبداالمير حسير

149بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسمية موس عبدالعباس216913

ن عدنان360217 150بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىميسون عبدالحسير

ي حسن216676
151بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرانية راضن

152بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىوداد راتب كتاب332090

153بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىفرقان عزيز مهدي527133

ن عبد217229 154بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىنور حسير

155بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىحوراء جابر جمزه527162

156بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىهدى سلمان جساب216641

157بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىهدى حسن عبد216753

158بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىأنغام نض جابر216575

159بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىدعاء صبار هالل217318

ي نعيم عبدعلي216969
160بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىضن

161بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىعذراء فوزي خميس296214

162بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرسل رزاق كاظم215000

ى مالك عبدعلي216442
163بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىبرسر

164بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىدعاء موس كطان217337

ي عبود216333
165بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىبيادر راضن

166بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسجا سعيد صاحب214970

حوراء علي عبد331734
167بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيى

168بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىتبارك عقيل جير216793

169بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىهبة قاسم فاهم216377

ن حميد ادعيبل214995 170بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىحنير

171بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىارساء كريم عبد216602

172بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسهاد صالح رحيم460850

173بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسارة جابر عبود217010

174بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرفل محمد عناد556080

175بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسعاد جير جاسم216620

176بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىفاطمة سعيد نعمة216456

177بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرسل محمدرضا عبيس387079

178بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسارة شاكر حاكم215004

ن عالوي346300 179بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىدعاء حسير

ن217089 زهراء علي حسير
180بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيى

ن202661 181بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب كريم حسير

182بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىارساء جاسم عباس214890

ازهار محمدعلي عبيس216655
183بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيى

184بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىغفران يحير جليف387788

ي216712 185بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىضمياء ذياب حاجر

186بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىنهلة كريم عبيد332027

187بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىامل عبداالمير عطية216885

188بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىالزهراء مازن حسن216988

ن سعيد عاشور527121 189بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىحنير

190دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىشهالء هادي عزيز217341

ى عباس دوهان491828 191دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىبرسر

192دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىامنة صالح عبد323965

193دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىرشا سعيد نعمه527149

194دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىهدى جواد كاظم296254

195دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىرنا كريم عبدعون216808

ي214826
196دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء عبدالجاسم كانن



ن387669 197دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىكواكب تركي حسير

ن527135 198دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىحنان ابراهيم حسير

ن216598 199دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىمياسة نارص حسير

200دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىبشائر طالب علوان324358

201دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىسارة حليم عبدالكاظم217295

ن طه295525 202دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىحوراء ياسير

203دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىزمن غفار جبار216419

204دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىنورة مكيعد حمزة216737

205دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىارساء علي محسن296340

206دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب رمضان شهيب217619

207دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىهدى فوزي جاسم296164

208دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىفاطمة عيدان دوهان214663

209دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىابتسام كاظم عبيد216277

210دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىتبارك سلمان جساب216637

211دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىفيحاء نعمة كاظم216568

212دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىمريم كاظم مالك214935

ن حميد ادعيبل214981 213دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىبنير

ن217239 214دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىرشا كاظم عبدالحسير

ازهار جعفر علي325052
215دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيى

216دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىسىه صالح عبدالسادة215959

217دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب عبدالحكيم عبدالشهيد216482

218دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىساره لفته حسن215577

219دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىكوثر عقيل عبيس217378

220دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىنورس عامر عباس214772

221إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىخديجة عصام عبدهللا296269

222إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء سعيد دغيم555161

223إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء عباس جاسم216635

ن كامل296357 224إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىبيداء حسير

225إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب قاسم باشا217223

226إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىافراح محمد رحمان387461

227إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىرسل مهدي فاضل216898

228إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىايالف عماد عبدالجليل216585

229إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىبتول مهدي صالح331202

230إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىهدى مايح عباس215519

231إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىانتظار زيد حمزة331991

232إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء قاسم كاظم217542

ي360288
233إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب عبداالمير راضن

234إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىرحاب حميد ضاري216058

235إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىغفران سوادي زغير333401

236إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىفاتن مهدي عبدالجاسم217210

237إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء حيدر شاكر334110

238إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىفاطمة رحمن سايب216649

239إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىقمر حاكم عبدعون331233

ي217094
ن
240إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىسحر زمان صاق

ن عبدالعباس طراد215592 241إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىحنير

242إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء محمد ثابت555173

243إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىنورة جبار مذبوب217505

244إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء محمد عباس331836

245إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىاسماء محمد كاظم331293

246إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء محمد حامد215797

247إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىازل حامد كاظم202771

248إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىدنيا كاظم عبد387104



249إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىسارة حمزة علوان215178

250إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب لطيف سلمان315108

ن ماجد عباس327966 251إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىبنير

252إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىانفال احمد كريم216237

253إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب زغير لوعان469292

254إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب حميد حسن256786

255إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىرباب محمد خزعل216265

ن216591 256إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىنور سوادي حسير

ي214794
257إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب مدلول راضن

258إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىشهالء صاحب هالل323911

259إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىغدير لطيف حامد331269

ي حمد554214 260إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىهدى ناجر

261إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب علي عجيل215704

262إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىصبا كاظم عبد388562

عبير حيدر عبدعلي215231
263إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيى

ي215845
تبارك علي هانن

264إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيى

265إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىطيبة سعد عباس387622

266إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب عامر عباس325110

267إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىدعاء محمد مدلول331162

ق عبدالستار حسن216270 268إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىاستير

269إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىرسل عبد عجمي529970

270إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب ثائر عيدان331183

271إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزكيه جبار عبود216553

وق كاظم عبيد216734 272إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىرسر

273إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىليل عبدالهادي عسكر217243

274إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىمريم ثامر دليمي216179

275إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينة كريم طالب324218

276إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىايات صالح حسن215512

277إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىاسماء رضا حسن215197

278إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىهبه حبيب عامر295093

279إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء عماد كطران215453

280إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىدنيا مهدي صالح216581

281إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىرتاج لطيف سلمان215446

282إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىرؤى ساهر جابر216351

283إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىسماح محيل داود215688

284إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىفاطمه باسم محمد215474

285إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىنور ياس خضير217516

286إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىحنان كاظم عبيد387063

انوار عبدعلي موس216512
287إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيى

288إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىريام كريم حسن333352

ن جودة215198 289إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىنور حسير

290إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىنورة رضا مجيد216149

ي عبدالكاظم388520
291إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىاية غين

292إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء جاسم جابر215909

293إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىوالء قاسم هاشم331842

294إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىرقية محسن جواد203403

295إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب حبيب كظوم544305

296إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىحوراء موس عبدالعباس216470

 مكي شهد216754
ن 297إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىحنير

298إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء عماد هالل215616

ن فالح شنان216009 299إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىبنير

300إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىسارة احمد كاظم216371



ن216013 301إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىسمية سوادي حسير

ن قيس325398 302إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزينب حسير

303إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىمسار غفار جبار216792

ي202701
304إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىفاطمة عبداالمير راضن

ي217230
305إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء خليل راضن

306إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىوفاء مهدي صالح216158

307إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىعبير عباس ثامر387007

308إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىفاطمة رزاق عليوي256742

ن216019 309إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىفاطمة سوادي حسير

ي215721
ساره علي هانن

310إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيى

311إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىغفران كاظم حمزة217268

312إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىسوسن ماجد مهدي331747

313إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىنرسين محمود حسن215122

يه عامر يارس360679 314إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىمير

315إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء حاكم صالح296104

316إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىفاطمه هادي عبد215177

317إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىتمهيد محمد عايف360823

ن طه295428 318إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىزهراء ياسير

319إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىلينا محمد حامد215752

320بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىسوسن صبار حسن296477

ي ختالن216085
321بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىوجدان حفظن

322بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىايمان عباس ابوعطرة217380

ي215562
323بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرزيقة حمزة حسانن

324بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىمنال جواد كاظم217118

325بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىايناس جميل صاحب217233

ن217308 326بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىرقية صاحب حسير

327بكالوريوس2القاسم مركز 32619بابلأنيىوفاق محمد عبيس386989

328دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىهيام سعيد نعمة324263

329دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىسحر عاجل متعب217702

330دبلوم2القاسم مركز 32619بابلأنيىازهار سماوي عبدالحسن216683

ن216181 331إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىجاسمية لفيف حسير

332إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىحمدية كريم حمزة216498

333إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىايمان حامد طرخان387986

334إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىسهام كريم حمزة215647

ن شبيل216696 335إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىامل حسير

336إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىفاطمة جاسم حنتوش215367

337إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىنشوان ماجد لطيف216983

338إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىهناء جاسم حمزة216763

339إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىخولة عزيز كاظم389207

340إعدادية2القاسم مركز 32619بابلأنيىامل كاظم عبيس217039

1دكتوراه2المدحتية 32620بابلذكررباح مرزة خضير258979

2دكتوراه2المدحتية 32620بابلذكرعلي محسن كامل255145

ي محمد502946
3ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرفاضل راضن

4ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرعلي جاسم جودة413750

5ماجستير2المدحتية 32620بابلذكررسمد فاضل جاسم400849

6ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرازر عبدالكاظم اسماعيل254310

7ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرشهاب احمد عبدالزهرة401633

8ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرمجيب عيدان جير529592

9ماجستير2المدحتية 32620بابلذكراحمد محمد داود263483

10ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرحيدر عبدالكاظم كعيم529515

11ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرباسم رباع جمعة206021

12ماجستير2المدحتية 32620بابلذكريوسف حمد كريم254342



13ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرمحمد فاضل خيال259245

14ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرعلي حامد حمزه259287

ن502666 15ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرمنتظر حسن عبدالحسير

16ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرقيس طالب عبدالزهرة254965

17ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرحسن هادي عباس400462

ن204714 18ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرمهند نارص حسير

19ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرسلوان حسن عبدالزهرة255457

20ماجستير2المدحتية 32620بابلذكربالل اسماعيل طاهر205479

21ماجستير2المدحتية 32620بابلذكررسمد محمد داود246651

22ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرمشتاق طالب عبدالزهرة254986

23ماجستير2المدحتية 32620بابلذكراحمد جاسم هادي254302

24ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرقائد طالب سلمان401197

25ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرمحمد تركي نجم256911

26ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرحسن محمد كاظم555949

ن206929 27ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرسامر محمد حسير

28ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرسالم رحيم هادي206371

29ماجستير2المدحتية 32620بابلذكروسام عيدان جير529603

30ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرعدي سهر عباس254370

ن حمزه405448 31ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرمحمد حسير

32ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرعلي محمود عجيل400831

33ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرعلي قاسم جابر405064

34دبلوم عالي2المدحتية 32620بابلذكرسامر عيىس هاشم400779

ن401035 35دبلوم عالي2المدحتية 32620بابلذكرهشام احمد حسير

36بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرقاسم مهدي يحير413716

37بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرظافر نوري جواد257162

ن254323 38بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعبدالزهرة رشيد حسير

39بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد فرحان جاسم413788

40بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرهيثم مالك عبيد400343

41بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي هادي عبد503208

42بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمرتضن جواد محمد259480

43بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرصباح دينار جابر254961

44بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عبد جواد259512

ن262157  علي عبدالحسير
ن 45بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

46بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرنافع كشاش عبد250943

47بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي ابراهيم موس401510

48بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحامد عسكر عبود254269

49بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرجاسم محمد عيىس264754

50بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عبدعون داود400798

51بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمالك وناس عبادة400511

ن حمزة258615 52بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرفاضل حسير

53بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسن عباس عطيه260656

ن حبيب502734 54بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعالء حسير

55بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد كاظم عليوي254890

56بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررائد عبدعلي عاكول502985

57بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررعد عبداليمة حبيب255142

58بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي طالب جير256427

59بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحمود كاظم حمود502949

60بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررزاق شهيد طعمة405329

ن فليح414342 61بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكركاظم حسير

62بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراعالم جاسم نصيف256206

63بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس معيكط موس263507

64بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد جبار جاسم400506



65بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر علي حسن254400

66بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرموس نزار علي400378

ن سلطان شاطي258464 67بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ي259419
68بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحافظ عبدالزهرة راضن

69بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرجواد جابر جواد261941

ن400677 70بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرامجد عبدالجليل حسير

71بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر مالك عبيد258683

72بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر باقر عباس255310

73بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد علي محمد400443

ن كاظم259033 74بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد حسير

ن عبيس529510 75بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي عبدالحسير

76بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرثامر مشهول حمزة204598

ي254559 77بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد عامر ناجر

78بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرخالد عبدالحسن حمزة259041

79بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد محسن عيال262836

80بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرفيحان سعدون مطرود257657

81بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي سالم حسون404105

82بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكروجدي صالل حسن414355

83بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي عادل هادي207161

84بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعالء عبدالزهرة مصحب263563

ن204068 85بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس علي حسير

86بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرصادق حامد هنواط401143

87بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس بديوي عبيد262576

88بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرطارق علي نوري205136

89بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحسان زكي ابراهيم254343

90بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرصالح هادي جعفر205017

91بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرليث محمود سواد529491

92بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرباسم محمد كاظم207126

93بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررائد علي كاظم255022

94بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرطالب عبداالمير مجرح261204

95بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد طلب سبع254406

96بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمهند داخل حمزة207026

97بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرميثم جواد جاسم401126

98بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر فاضل كاظم257194

99بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد جابر عليوي400610

100بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس شاكر حميد400573

101بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد رحمن محمد205004

ن زعال صليب401535 102بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

103بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمود مال هللا عبد262803

104بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرنذير يحير شعالن254418

ن254411 105بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد عبدالحسن حسير

106بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررياح عبدالزهرة خايف413775

107بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس كاظم حامد254297

108بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرماهر عبدهللا خليل502838

109بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسعد هادي شالل263313

ن254355 110بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرجعفر كتاب حسير

111بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرستار عبدالحسن حمزة204674

ن255356 112بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعقيل علي حسير

ن حسن251032 113بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي حسير

114بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد شطب عمران262193

115بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكردايخ كاظم عباس400815

116بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عبدالكاظم اسماعيل254293



ن عبيد400429 117بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكركاظم حسير

ن خباز502723 118بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس حسير

119بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر شاكر كاظم246633

ي204448 120بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعالء رسول ناجر

121بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرخالد عبدالكريم زغير257845

ن401280 122بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد عامر حسير

123بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي جبار جلعوط400873

124بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرالمنتظر فاضل حامد256052

125بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسعد هادي صالح502954

126بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراسامة علي صالح258012

127بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعالء عباس صاحب263271

128بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرصدام خوام حالوي204498

129بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد محي عبيد262039

130بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عامر عبدالحسن262759

131بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرخلود رائد شاكر401255

132بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد جبار معيكط205860

133بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعادل ثامر مرزه204387

134بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد حمزة حاجم502752

ن عبدالحسن205606 135بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي حسير

ن محمد كاظم256436 136بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ي حسن502936 137بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي صير

138بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعقيل حميد نصيف258543

139بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكركريم خضير كريم206554

140بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد عبدالحسن فاضل204055

 علي255042
ن 141بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعالء حسير

142بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمالك هادي عبار204906

ن مزهر256650 143بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرجابر حسير

144بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرظاهر محسن عبود204415

ن413804 145بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد هادي حسير

146بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسالم كاظم جاسم502939

147بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر علي محمد405622

148بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس علي حسن254421

149بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعامر جابر عبدالزهرة502886

ي207135
150بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرايهم رعد حسونن

151بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكروسام علي سلطان265592

ن258820 غام عباس حسير 152بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررصن

ن عزيز207114 ن عبدالحسير 153بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسنير

154بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسجاد قضي عبدالزهرة251001

ن204465 155بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمنذر عباس حسير

156بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكركاظم محمد سلمان206052

157بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرنسيم قاسم عبيد502919

158بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرنزار جبار حميد260693

159بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد شاكر محي400377

160بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسن كاظم هادي254300

161بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس فاضل حمزة206497

162بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسالم عبيد محيسن204027

163بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد عماد هاتف204541

164بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرالحسن سماح محي529495

165بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكروسام تركي كريم262118

166بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحمزه خوام حالوي204459

167بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي عبادي حسن400939

168بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد حاكم جبار207074



169بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن محمد جعفر207110

170بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرجواد عبدالرحمن محسن263028

171بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراكرم احمد عبيس245351

172بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعالء كامل كاظم254548

173بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرفاضل سعيد هادي529472

ن ابراهيم خليل255451 174بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

175بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررافت يحير كاظم502923

176بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس جير عبود207092

ن محمد502744 177بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراكرم حسير

178بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي كاظم عبيس256139

179بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكريارس فوزي تركي246301

180بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرجعفر صادق محسن401497

ي جابر247357 181بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي خير

182بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحاتم مدلول جمر400565

183بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر كاظم نصيف256150

184بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرفراس فاضل محمد262411

 علي عزيز204899
185بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمرتضن

186بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي عبد محمد502902

187بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراوس عبدالعالي كريم490864

188بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسن محمد حالوي206772

189بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمرتضن حميد كريم205193

190بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكروليد تركي محمد556498

191بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد كاظم هادي405434

 علي502914
ن 192بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي حسير

193بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر علوان عبود414326

194بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسامر عباس كاظم405482

195بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرزيد عدنان نوري256638

196بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرامير فاضل ابراهيم254347

197بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحسان عدنان حسن255343

198بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرقضي عبد محمد405520

199بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرفراس خليل تركي400746

200بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراسعد جودة محي255010

201بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسجاد حسن عبدالزهرة206098

ن عدنان نوري246938 202بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

203بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعامر كاظم موس258551

204بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرامير محمد فرحان405663

205بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعمار يارس طالب502763

206بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمهند جابر حسن260326

207بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد حمزة صالح262965

ن400131 ن حسن حسير 208بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

209بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرقيض عبدهللا عبيد205699

210بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررضوان حسن عبدالزهرة503241

ن265476 211بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسجاد كاظم حسير

212بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعقيل سليم خضير246479

ن263367 213بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعزالدين علي حسير

214بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر احمد خزعل255364

215بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي عماد شيخان256126

ن عبدهللا556134 216بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي عبدالحسير

217بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد رزاق شهيد262110

218بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي زاهد عمران254312

ي206861 219بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكركرار حمزة ناجر

220بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس علي تمر205095



221بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمهند فاضل محمد258123

ن حمزه413746 222بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرزين العابدين حسير

ن246671  علي عبدالحسير
ن 223بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

اد502586 224بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي عفريت رسر

225بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررياض حمزه عبيس254309

ن400897 226بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد كريم عبدالحسير

ن ستار جبار413696 227بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ن عبيد400739 228بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكركاظم حسير

229بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرخالد مرزة ابراهيم400838

230بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراكرم كاظم عباس261277

ن حامد عذافة256551 231بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

232بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عبداالمير حسن413889

233بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعصام غانم محسن502590

234بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس ثامر تاية247205

235بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرهاشم جاسم محمد254365

236بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد حاتم حميد206805

237بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعامر عبيد فرهود255324

ي254294 238بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرامير عبدالكاظم راجر

239بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرفاضل عالي شاهر205624

240بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكروليد جليل خليبص246990

241بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمنتظر عباس عزيز400167

242بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرناهض علوان عباس205015

243بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمنتظر خضير عبيس256886

ن400425 244بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس علي عبدالحسير

245بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعالء كاظم رحيم263000

246بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسالم حمدان عبيد206365

247بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكريحير حسن حبيب254909

248بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي حمزة جاسم258521

249بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد جواد عبدالكاظم254314

250بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي مهدي شبيب530481

251بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمروان وسام فاضل208021

ن207009 252بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس فاضل حسير

253بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسن مجدي عبيس256954

254بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمنتض بناي كاظم255040

ن حمزة شالل295422 255بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

256بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرجعفر ناهض عبدالزهرة503153

257بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس محسن تالي257848

258بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي صاحب حسن262334

259بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد رضا حسن258604

260بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن حميد كريم262106

261بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد مكي جاسم503129

262بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي يحير شعالن254492

ن204454 263بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرايهاب هاشم حسير

264بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرباسم عبيد عبود254337

265بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمخلص كشكول مجدي254279

266بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررضا هادي عبيد400603

 علي556130
ن 267بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي حسير

268بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس فاضل ابراهيم254345

ن عباس عزيز262049 269بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمعي 

ن مراد204585 270بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرماهر عبدالحسير

ن413742  علي حسير
271بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن

ن رحيم مراد259783 272بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير



273بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرزيد عبدعلي بدر257760

274بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكركاظم محمد هادي405290

275بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي حميد كريم502929

276بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس حمزة بدر264704

277بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرصفاء عبد زهرة بدر262873

278بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي كاظم علوان413814

279بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحسن فاضل محسن260260

280دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرسالم زيدان عذاب246328

281دبلوم2المدحتية 32620بابلذكركاظم جبار كاظم502581

282دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرجعفر محمد كاظم204977

283دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحمد هادي جعفر502953

ن255495 284دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحازم مالك عبدالحسير

285دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرزهير محمود ضيدان206881

286دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمنشد كاظم جير259930

287دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحيدر عبد جواد205599

288دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحامد عليوي حسن254277

289دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراركان يحير يوسف204463

290دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحمد عالي شاهر400665

291دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحيدر جودة كاظم502592

292دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعايد شاكر جاسم254437

293دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعباس ابراهيم موس405623

ن محمد502698 294دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمهدي عبدالحسير

295دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمنذر غازي شعالن205468

ي413881
296دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحمد حمزة هانن

297دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد هادي جواد247409

298دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعقيل علي كاظم246719

299دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرناظم شاكر يوسف405097

300دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرنظام سعد عبدالرضا405415

ن عالوي جاسم400180 301دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحسير

302دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمدحت حاتم محي258850

303دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحيدر هادي هاشم502910

304دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرزاهد قحطان شنيور262607

305دبلوم2المدحتية 32620بابلذكربهاء غانم عمشان205927

ن400584 306دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعباس صاحب عبدالحسير

307دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحمد هاشم عبود265466

ن400397 308دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعباس حامد حسير

309دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرميثم صبحي كطوف205404

310دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعالء شاكر ساجت254341

311دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرامجد محمد داود206280

312دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمود عاشور عكاب204070

313دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراوس ثابت حمد414093

314دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرستار جابر عباس263264

315دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرسعد شاكر حنتوش405760

316دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي كاظم نصيف254359

317دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرذياب صير شطب262792

318دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحمد كاظم محمد260464

ي204679
319دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي كاظم راضن

320دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحمد سالم هادي413836

321دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرسجاد كاظم مهدي262926

322دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرفرات جبار حوار400494

323دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرقضي محسن عبود262125

324دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعدنان عذافة جاسم256575



325دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد فاضل ابراهيم246560

ن هنواط207077 326دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرهادي ياسير

327دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرطارق طالب حسن254690

328دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعالء عماد هاتف259020

 ديلي206976
ن 329دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعالء حسير

330دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي سعد خلفة414456

ن محمد سواد529486 331دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحسير

332دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعباس موس نزار400750

333دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحمد عبداالمير عبد247493

334دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعدي فاهم علي413720

ن موس نزار405536 335دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحسير

336دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي حمزة صالح262595

337دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحامد طالل حمزة400627

338دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد رعد تركي400805

ن401572 339دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرايهاب صباح حسير

340دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمالك طالب محمد413960

341دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد مهدي حسن400361

342دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرابوذر جبار محمد246233

343دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعزالدين عليوي مهدي254339

344دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرفاضل حميد محسن261912

ن كريم204797 345دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعالء حسير

346دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحمد عداي عذاب258472

347دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد علي سالم404124

348دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرخالد عبدعلي عاكول400409

349دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرسيف لطيف عبيد400755

350دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عبدالكاظم سلمان254275

351دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي محمود سواد413990

 علي جاسم206990
ن 352دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحسير

353دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرصفاء تركي حسن254368

354دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرجعفر صادق محمد206845

355دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرجعفر عبدالزهرة هاشم262770

ن206931 356دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد سامي عبدالحسير

357دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحمد كريم هاشم405276

358دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد محمود حسن261296

359دبلوم2المدحتية 32620بابلذكركريم محمد جاسم264653

360دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرسعد كاظم نصيف254505

361دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرصباح نوري جير207061

362دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعالء جبار فارس265314

ن عبيد263077 363دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحمد حسير

ن تومان413976 364دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عبدالحسير

365دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عبدالرضا فاضل254434

 يحير صباح405492
366دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمرتضن

367دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحيدر جابر خليف401538

368إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي عبدعون داود204271

ي414045
369إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعباس كاظم راضن

370إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرناهض عادي رباط256076

371إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرجاسم عمير حسن413726

372إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرهاشم تحرير جابر257862

373إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرغانم كامل ابراهيم258519

374إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعالء هادي هاشم256107

375إعدادية2المدحتية 32620بابلذكربشير علي حسن254335

ن206559 376إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرسلمان جحيل حسير



377إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرايهاب رزاق جفالوي262523

ي401552 378إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحيدر علي ناجر

ن207103 379إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد اسعد عبدالحسير

380إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمود سعيد محمود405372

381إعدادية2المدحتية 32620بابلذكراحمد جابر عباس260142

382إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرسالم حمد كاظم208666

ن414107 383إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعقيل عبدالعالي حسير

384إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرفارس جواد كاظم204124

385إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمهدي عمران موس258485

386إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي عسكر عبود405247

ن255008 ن سلمان حسير 387إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ن حسون201147 388إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرصباح حسير

389إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد كريم حمزة265269

390إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد جوده حسن414004

391إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد هاشم جواد263242

392إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد غاوي حسن455127

1دكتوراه2المدحتية 32620بابلذكرلؤي كاظم حنون256292

2ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرعلي فاضل ابراهيم254351

3ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرحيدر كتاب عبيس205430

4ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرازر عبدالحليم محسن251008

5ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرحسن رحيم حنون206998

6ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرسيف علي جاسم400709

 علي259089
ن 7ماجستير2المدحتية 32620بابلذكرعبدهللا حسير

8بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمنتظر احمد هادي255301

ن204019 9بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد علي عبدالحسير

 هاشم علي254271
ن 10بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

11بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد قاسم حمزة400489

12بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمرتضن اموري ابراهيم204417

13بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرامير ثامر تاية254340

14بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعبدالمحسن عامر عجاج251014

15بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن كاظم سعد256119

16بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي عبداالمير حسن400671

ي207148  علي راجر
ن 17بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

18بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرامير رحيم جواد400890

19بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمود خليبص حايف502948

20بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي االكير علي عبدالزهرة254463

ي205013
21بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحمزة عيدان راضن

22بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكريعسوب الدين علي محمد400365

23بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراسعد محمد سلطان204826

ن حمد254281 24بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي ياسير

25بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرامير دلي كاظم260496

ي مالح204593 26بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراياد صلير

ن205492 27بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرنذير عباس حسير

28بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمهدي حامد مهدي205067

 علي258780
ن 29بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد حسير

30بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد باسم شنيور206167

31بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي جبار محمد247476

32بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكركاظم رضا محمد503267

33بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرغيث عبدالعباس نعمة400352

34بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي نزار حازم250982

35بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد باسم محمد502956

36بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمهند محمدعلي عباس206898



37بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرماهر ماجد علي258549

38بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر هاشم علي205628

39بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرفخري طارق فخري400224

40بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررياض مربات حيدر254454

41بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمهند سلمان جاسم204996

42بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراسعد حمزة خزعل204020

43بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي احمد هادي502896

ي257893
ن
44بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر ماجد شاق

 ماجد علي206742
45بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمثين

46بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر احمد كريم206344

47بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد حمزة عبد205942

48بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرريام ناظم طالب206312

ن كريم204379 49بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي عبدالحسير

غام جواد عبدالكاظم204945 50بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررصن

51بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد حمزة حميد206450

52بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرطاهر محسن عبود204077

53بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسيف كاظم علي260176

54بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرفؤاد رعد تركي400808

 علي محمد259078
ن 55بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

56بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرامير عالء حمزة246460

57بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعقيل خليل ابراهيم254502

ن عبيد254941  حسير
58بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن

59بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعزيز عامر عزيز400590

60بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي فاضل محسن256973

61بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد كاظم تاية502587

62بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرموس جبار معيكط204373

63بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسن محمد شاكر260011

ي نجم206249
64بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعالء راضن

ن طه مراد206173 65بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرياسير

66بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد مزهر محي255144

67بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد طالل كامل260304

68بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد مهدي عسكر263217

69بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرصاحب صبحي كاظم204174

70بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسيف علي حاجم207156

71بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعمار علي حبيب400301

72بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرانور عدنان مزهر259913

73بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر مهين سلمان205126

74بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرزكريا خضير ظاهر207154

75بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي حاكم غازي257834

76بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسن هادي عبيد413838

77بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسن علوان عبدالقادر400702

78بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي عباس طالب258455

79بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكركرار سلمان صدار254321

80بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرموس علي ابراهيم204957

81بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعالء عبدالحسن علي251026

82بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد كاظم هادي405598

83بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي كاظم مزهر401021

84بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد حاصود مال400422

ن سلمان502768  حسير
85بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن

86بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس عامر ابراهيم256489

87بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي عبدالزهرة خايف260189

88بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرصفاء عالء عبداالمير257814



ن مزهر413694 89بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرامير حسير

ن احمد نعمان204134 90بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ن حبيب262697 91بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرطه حسير

92بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسيف الدين خالد مكصد206825

93بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد محمد روؤف احمد401324

94بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراسعد خضير كريم204934

95بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسن فاضل عبد258492

96بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسيف محمد عليوي204782

97بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسن علي جودة207081

98بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمالك ناظم حامد204495

99بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي محمد كاظم400238

100بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمرتضن صبحي كاظم204372

ن حمد502630 ن ياسير 101بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

102بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن عباس نجم502926

ي قاسم محمد205160 103بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمجتير

104بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرغيث اعالم جاسم256193

105بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي حامد كاظم246599

106بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمرتضن محمد محسون401415

107بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن ظافر عبدعون204794

108بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمسلم رحيم حمزة205102

109بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي محسن عيال257808

ن400672 110بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمهند قيس حسير

111بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعالء عبدالكاظم عبادي204997

ن حسن عليوي400581 112بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمداالمير

113بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد تحرير جابر205366

114بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررسمد كريم علي400495

115بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد خالد هاشم258825

116بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي حاتم علي502747

117بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي حمزة جواد262104

118بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد سلمان جاسم204964

119بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد سعد عبادي400342

120بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد عباس موس401548

121بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرطه علي عيىس205024

122بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرخالد علي كاظم200979

123بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرذوالفقار كريم عبدالحسن205864

غام زيدان صاحب204401 124بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررصن

125بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عثمان مزهر205457

126بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرجعفر احمد حبيب255434

ن طالب عبيد204561 127بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

128بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرغيث غازي حمزة205886

129بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عبدالكريم كاظم502863

130بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكربهاء محمد فرحان404880

131بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكركريم حمد كريم254329

ن206663 132بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرصفا حسن حسير

ي محمد261393
133بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسن تف 

ن صخيل502596 134بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد حسير

135بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرامير محمد هادي204773

136بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد كريم مجدي254441

137بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس صالح ارغيف254511

138بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد حاتم علي529606

ن عباس263417 139بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس حسير

140بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمسلم صاحب عبيد302012



141بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي سلمان محمد205919

142بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكريوسف مظفر كاظم259236

143بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرغزوان حسن عبدالزهرة206104

144بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس سالم حسن204165

145بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد عامر كريم207996

146بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرزيد نافع كشاش204201

147بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي سعيد مشعل204285

148بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عبدالباري محمد254296

149بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي جاسم عباس207124

150بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرشمس الدين خضير ظاهر207083

151بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي حسن رشيد400212

ن265433 152بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسجاد حيدر حسير

153بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرقيس حامد كاظم204774

154بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر عباس جاسم259239

155بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكروسام عامر حسن251006

156بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي فاضل حمد254278

157بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي اسماعيل طاهر259877

158بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرهشام فيصل دايخ206116

159بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد صالح شناوة206922

160بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرميثاق احسان عبادي256068

161بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد شاكر محمد263053

162بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرغيث احمد عبدهللا254305

ي207051 163بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي ترمن صلير

164بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن فالح عبدالحسن204726

ن254880 165بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرليث احمد حسير

166بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد خضير عباس259083

ن265359 167بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي حسن حسير

168بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد حمزة عبيد206579

169بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي جابر عبدالزهرة206333

ن جبار فاضل400764 170بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

171بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر عماد عليوي400330

172بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرداود سلمان صدار206819

173بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس كاظم حسن204423

174بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكركرار عبدالكريم جعفر204545

175بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرزيد علي عبد206903

176بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسمير تركي حسن205026

ن جبار جاسم204755 177بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ي عبد259528
178بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد راضن

179بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحمزة سعيد جمعة206132

180بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررياض قاسم حميد400811

181بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي احمد جاسم206325

182بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد جاسم محمد254523

 عبدعلي255349
ن 183بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي حسير

ن سلمان503022 184بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسجاد حسير

185بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر محمد اسود204660

ن عبد256250 186بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرامير حسير

187بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمقداد عبدالكريم محسن400722

ن255104 188بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرقاسم محمد عبدالحسير

189بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس محيسن عبد204519

ن دخان206686 190بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرغيث حسير

191بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرشهاب احمد شهاب205153

192بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد يعقوب يوسف400480



193بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرقاسم محمد سلومي206939

194بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكريوسف مهدي حسن400884

ف محمود بدر204111 195بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرارسر

196بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد كريم محمد206461

197بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي محمد ابراهيم247552

ن هادي401305 198بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرزيد معير

199بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد حاتم عباس400707

200بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسعد مال هللا عبد206935

201بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي قيس حاكم251016

 علي سعيد206920
ن 202بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

203بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسالم محمد سكر206991

204بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرخالد قاسم شاكر204030

205بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس علي برغش257855

ن كريم502718 206بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرذوالفقار عبدالحسير

ن206763 207بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر عبدالرزاق حسير

208بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسجاد يوسف طالب204017

209بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي كاظم جودة502797

ن251021 ن عبدالحسير 210بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس امير

211بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرانور صباح عبدهللا400555

212بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرميثم عباس عبدالكاظم260479

213بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمجتير عبداالمير خضير206110

214بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر عدنان محمد400316

ن احمد رحمن262742 215بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

216بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر راقب عباس255329

217بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسجاد محمود عمران254286

ن فاضل كاظم204766 218بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

219بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي كريم محمد204444

220بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي احمد وحيد255071

221بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسن خالد عيدان254313

222بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرصالح مهدي عمران254465

223بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرامجد كاظم جير205035

224بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراكرم محمد شعالن204364

225بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر ناظم طالب206317

226بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرزيد محمد يونس259123

227بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد صباح حيدر529869

228بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحبيب صاحب محسن502755

229بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكريوسف عالء نجم247011

230بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عبدعون هادي405585

231بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي االكير طالب محمد205210

232بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسامر حسن علوان413875

233بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد محي سهر401617

234بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد ماجد محمد401573

235بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكريوسف جاسم زعال250949

236بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررزاق طالب سلمان205034

237بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي جميل نارص401169

ن عباس حامد204643 238بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسنير

239بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرزيد فارس عيدان204041

ن204437 240بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسن سعد حسير

241بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي محمد احمد246622

242بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرميثم ناطق حمزة400348

243بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرهادي سالم هادي255112

244بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمهدي قحطان فاضل503219



245بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد علي مزهر204978

246بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد فاضل محمد400621

247بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكريوسف كريم عبدهللا254781

248بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعالء رعد عباس259875

249بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكريعل خضير ظاهر400468

250بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسجاد مكي عبيد204115

ن205062 251بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن عباس حسير

252بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد هاشم حميد404730

253بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرليث ناظم عبادي205473

254بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمثين عباس يوسف413840

255بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمناف احمد حبيب254533

256بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عادل مهدي260053

257بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعبدهللا احمد حاكم207119

258بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرفارس جبار فارس254264

ي مكاوي254979
259بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرجسار هانن

260بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرامير حمزة عبيد261457

ن400652 261بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد عيىس حسير

262بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد علي مهدي257791

263بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي ابراهيم شاكر400309

264بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد جودة جير204688

265بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحسان طعمة مالك255289

266بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسام حسن حمزة206414

ن احمد كاظم471588 267بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسنير

268بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررامي مهدي عمران256027

 علي عبود205895
ن 269بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

270بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسيف عتاب زكيط257445

271بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسن عليوي هادي204075

272بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعادل سالم نور206719

273بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحسن عبدالحليم محسن400398

274بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرفالح محمد كاظم204360

275بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرفقار ناظم جاسم207063

276بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس سامي جواد204131

ن400851 277بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي حامد حسير

278بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر عبدالكريم كاظم529536

279بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرسجاد عيىس عاكول405201

280بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراياد ثامر كاظم258735

ي259386 281بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد عبداالمير ناجر

282بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي حمزة عبيد206572

283بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي صبحي كاظم400531

ن صخيل246512 284بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرقضي حسير

285بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعبدهللا عبدالكريم مهدي413687

286بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عباس عبدالحسن206982

287بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمنتظر داخل نارص260559

288بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد جاسم زعال250946

289بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس جاسم نصيف205424

290بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعالء عدنان علي206599

291بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر محمد جاسم254318

 علي حسن204844
ن 292بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

293بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي رعد خليف557333

294بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعبدهللا اسماعيل عبد529867

295بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسن تركي موح502775

296بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي ناظم كريم254779



 علي عبدالمجيد502867
ن 297بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

298بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن محمد نزال255012

299بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررعد كاظم خطار204298

ي401247
300بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراثير ناظم هانن

301بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد محمد حامد254984

302بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد ميثم علي262993

303بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي فاضل محمد254315

ن فارس كاظم263233 304بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

305بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن جواد شبيب262139

306بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرامير فرحان مزهر260307

307بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمناف جودة حسن400448

308بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرماهر ناظم كريم254727

309بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي ابراهيم جاسم405460

310بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر دخيل عزيز259172

311بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي فالح غازي254283

312بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمهند حمزة حميد205871

313بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر محمد خضير401332

314بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي عدنان حسن255334

315بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس محمد حسن260518

 ذياب صير254495
316بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن

317بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد رياض محمد204022

318بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي شاكر هادي204144

ن256714  علي حسير
ن 319بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسنير

320بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكركرار حيدر جبير205441

321بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي فالح حسن401599

ن رزاق شهيد401183 322بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

323بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعماد رسهيد مزهر260990

324بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن حافظ حميد257803

325بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمنتظر موس عبد259055

326بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر عماد محسن206490

327بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكركاظم جواد عبدالكاظم400965

328بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكركرار حيدر محمد206504

329بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكربارق رسول معيوف259403

330بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد مدلول طخاخ204573

331بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمرتضن فاضل عبيد206182

332بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي عبدالكريم زغير205214

333بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد رزاق جفالوي414009

334بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر صادق محسن401453

335بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعلي جابر مهدي413925

ن سلطان204197 336بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررفعت حسير

337بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرايهاب محمد ابراهيم400287

ي206525  علي صير
ن 338بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ن254330 339بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسن عبدالمهدي عبدالحسير

340بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرضياء عدنان علي206549

ن عياد205882 341دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحمد حسير

ي400602 342دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عبداالمير ناجر

343دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرانمار علي عبد257909

344دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرسيف احمد نعيم205496

345دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي كاظم رسهيد205656

346دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد فاضل حامد206301

347دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي محمد لهمود255536

348دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد علي محمد206288



ن206138 349دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمنتظر سليم حسير

ن مهدي موس205620 350دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ي204024
351دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحسن محمد حسونن

352دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحسن عبدالزهرة حسن259292

353دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمود كاظم عنان204965

354دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرموس عبدالكريم محسن400440

ن سمير عبدالسادة557366 355دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرالحسير

356دبلوم2المدحتية 32620بابلذكركرار حمزة طالب259520

ة302282 ن 357دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحمد امير حمير

358دبلوم2المدحتية 32620بابلذكريحير ابراهيم كاظم205637

359دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي رضا محمد206712

360دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحمد حميد كريم205453

361دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعبدهللا راشد جعفر254430

362دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرغيث احمد فرحان529598

363دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعالء بدر خلفة400518

364دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعمار صبيح عبيد257823

365دبلوم2المدحتية 32620بابلذكربالل عبيد عبد400663

366دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي حامد عليوي260383

367دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرهشام صالح هادي206643

368دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي غافل جاسم258642

369دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعمار كاظم رسهيد205661

ن مطر205054 370دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرسلمان عبدالحسير

371دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراسعد محمد سلمان502661

372دبلوم2المدحتية 32620بابلذكربراق محمد هادي204747

373دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد رزاق عبدالرضا205462

374دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمدصادق ثامر مشهول204136

375دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرزيد مايد زويد502735

376دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمثين قاسم محمد206757

ن204723 377دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرسعيد عباس حسير

378دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحمد حافظ عبدالواحد257866

ي401233
379دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعالء محمود هانن

ن400574 380دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي صدام حسير

ن502710 381دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعبدهللا اسماعيل حسير

382دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحيدر صباح حسن400614

383دبلوم2المدحتية 32620بابلذكريوسف مالك عيال502619

384دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحيدر عادل هادي265582

385دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحسن محمد نعيم204399

386دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي ضياء محمد204791

387دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحمد عبدالكريم جعفر259225

388دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحمد كاظم يحير254793

ن محمد عبيد259102 389دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحسير

390دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي عقيل حمد256284

391دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمهند سلمان جهاد555897

392دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرزهير كريم عبد204815

393دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعقيل كاظم بعيوي206511

394دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعباس فاضل حبيب257949

395دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي صادق صاحب259952

396دبلوم2المدحتية 32620بابلذكررسول حمد كريم254326

397دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرصادق احمد حبيب204840

398دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمسلم جير عبد413699

399دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرضياء احسان هادي400806

400دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمنتظر قاسم محمد502990



401دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عبيس دوالب400824

402دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي موجد عايز400784

 علي عبيس205868
ن 403دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحسير

404دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرصفاء فاضل علي207024

405دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعالء احسان هادي206701

406دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي كاظم جاسم490863

 علي مطير206957
ن 407دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحسير

408دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرامير عبدالزهرة مسلم254333

409دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعباس فاضل حمد204778

410دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد فاضل عبد265528

411دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرطارق حمزة نجم254426

412دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحيدر كاظم عنان204968

413دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرزيدون تركي نجم258750

ن207015 414دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرأمير كاظم حسير

415دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد باسم حسن204080

416دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد كريم محيسن204148

417دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرهشام نض عباس205477

418دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحمزة عالوي دانة204656

ن حمود عبدهللا204464 419دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحسير

420دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمرتضن شاكر فاضل204076

421دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن مصعب كطوف205697

422دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرامير احمد شعالن205369

 علي فرحان206260
ن 423دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحسير

424دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمسلم كاظم بعيوي206545

ن204788 425دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعباس كاظم حسير

426دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي فاضل عباس204047

427دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرزياد طارق عبدالعال206536

428دبلوم2المدحتية 32620بابلذكركرار حسن عودة302214

429دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحمزة كاظم حارث401496

430دبلوم2المدحتية 32620بابلذكريارس عامر موس400862

431إعدادية2المدحتية 32620بابلذكراسحاق رحيم هادي204083

432إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي حاتم سعدون413809

433إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعبدهللا زاهد جودة413813

434إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعبدهللا عبدالهادي نور206518

435إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعالء عامر مهدي207047

ن401326 436إعدادية2المدحتية 32620بابلذكراحمد فاضل حسير

ن400719  علي حسير
ن 437إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

438إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعقيل محمد هادي247015

ن صيعو555925 439إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمنتظر حسير

440إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد ناهض عادي205947

441إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عباس عبيد529549

442إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن محمد اسعد254265

443إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرغدير محمد هاشم529872

ي401589
444إعدادية2المدحتية 32620بابلذكراحمد نارص راضن

445إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرباقر صادق محمد254306

446إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي ناظم طالب207128

447إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي عبدالرحيم محمد413761

ن262123 448إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعباس لؤي حسير

449إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمؤمل جبار جلعوط529483

450إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعبدهللا منذر عبيس254307

451إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسن فالح حسن414055

452إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسن عدنان محمد401422



453إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد قاسم عبيد204628

454إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرقاسم محمد عيدان205094

455إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعباس محمد فرج261164

ن204108 456إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحيدر صباح حسير

457إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحبيب ظاهر محسن262851

458إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحمزة لقمان عبدالحسن251031

459إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي موس عاكول262975

460إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي جاسم محمد262962

461إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرزيد عباس عيدالعظيم262188

462إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمسلم عقيل عبدالعالي255426

463إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعباس غالب عبيد254349

464إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي سالم زيدان206864

ن حسن عبيد246419 465إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

466إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعبدهللا سلمان صدار254322

467إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرصادق عامر صاحب206077

468إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي حيدر عبد400596

ي كاظم256617
469إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي حسونن

470إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرضياء منير يحير265537

ي غازي263011
471إعدادية2المدحتية 32620بابلذكراحمد عبدالغين

ن علوان عبدالقادر529502 472إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

473إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسن علي حمزة204702

474إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحمزة حيدر حسن206970

 عالي260539
ن 475إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمنصور حسير

476إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي حسن نعمة204240

477إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد احمد محمد206856

478إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرابراهيم ستار ابراهيم262733

479إعدادية2المدحتية 32620بابلذكركاظم محمد حسن شاكر502639

ن عامر صاحب400919 480إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ن400472 481إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرابراهيم باسم حسير

482إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي رائد ابراهيم256261

483إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرسجاد فاضل حبيب247022

484إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعباس حسن عبيد263297

485إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن حامد محمد246354

486إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمدعلي كاظم عبدالحمزة206005

487إعدادية2المدحتية 32620بابلذكربهاءالدين حاتم علي204552

488إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي صالح حسن413831

489إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسن عباس طالب247398

490إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحارث عالء جاسم262852

491إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عباس حسن262931

492إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرسيف محمود شاكر401155

493إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرراسم فارس حامد262704

ن عباس مدلول261224 494إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ي251037 495إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعمار قحطان ناجر

496إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي حسن شناوة205020

497إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن حسن علوان413890

ي258586 498إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعباس فاضل ناجر

499إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعباس جاسم جبار254413

500إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمرتضن محمد جاسم403049

501إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرليث اعالم جاسم256216

502إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرقاسم علي عبد206196

503إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرسجاد مظلوم حسن204831

504إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمرتضن حسن عساف527400



505إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرغيث عصام غانم206973

506إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرطه اياد حسن400182

507إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمدعلي حسن هادي502731

ي401294
508إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد نارص راضن

509إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد سعد خلفة206960

510إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي جعفر صاحب205201

511إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرامير يارس طالب207105

ن جاسم254354 512إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي حسير

513إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي نجم عبدهللا260758

514إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحيدر خليل شمران206966

515إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرامير بخيت شاكر400490

516إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعمر رياض عمر401051

517إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي محمدباقر سعد400265

518إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد جاسم كتيب204566

519إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرجعفر مكي بديوي414147

520إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعويد عالوي عويد204425

521إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرذوالفقار جواد عبود205038

522إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي حيدر عودة250966

523إعدادية2المدحتية 32620بابلذكراحمد هاشم محسن502829

524إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمنتظر سالم مالك263549

525إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعالء غرام جاسم210143

526إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي ظاهر محيسن262944

ي400607
ن
ن رحيم الق 527إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ن حيدر عبداليمة400568 528إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسنير

529إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرجابر بدر كريم254488

530إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي حميد فارس206294

531إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرامجد حاتم علي529540

532إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرسجاد كاظم حارث261821

533إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرسجاد طالب سلمان260035

ن اسماعيل فاضل205410 534إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

535إعدادية2المدحتية 32620بابلذكريحير حمزة نومان404946

536إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرسجاد بخيت شاكر400482

537إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسام رحيم هاشم262647

538إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحيدر محمد صاحب262912

ن حيدر فيصل259439 539إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ن400687 540إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرانمار علي حسير

ي لهمود257789
ن راضن 541إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

542إعدادية2المدحتية 32620بابلذكراحسان هادي علي204938

543إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد حيدر محمد204375

ن205878 544إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعبدهللا حامد حسير

545إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعصام الدين علي عبدالحمزة254993

ن207140 546إعدادية2المدحتية 32620بابلذكركرار علي عبدالحسير

547إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي عقيل عبدالعالي255418

548إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد حيدر فخري204602

549إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن عبدالحكيم محسن414438

550إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعبدالقهار فالح حسن556120

551إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد علي ابراهيم255059

552إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعباس عدنان محمد413713

553إعدادية2المدحتية 32620بابلذكراحمد مهدي محسن414015

554إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي عبدالمجيد نعمان251011

555إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد فاضل عليوي262903

556إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي هاشم عبدزيد400314



557إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرامير ماجد عويد262859

558إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعباس ياس خضير204745

559إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرشاكر عبداالمير شاكر205862

ي254931 560إعدادية2المدحتية 32620بابلذكربالل صباح ناجر

561إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرسجاد كاظم جاسم557327

562إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد جاسم محمد258770

ن هاشم حميد404682 563إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

564إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعبدالحمزة محمد فرحان404016

ن حيدر تحرير204368 565إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

566إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرابراهيم عبدهللا طالب254379

567إعدادية2المدحتية 32620بابلذكراحمد فؤاد سلمان256227

568إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرقاسم كريم حمزة254304

569إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي ماجد محمد401616

570إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي محمد اسعد254267

571إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحيدر عماد عبيد206767

572إعدادية2المدحتية 32620بابلذكريارس عادل رجيب260218

573إعدادية2المدحتية 32620بابلذكراحمد عباس حمزة502642

574إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسن حيدر سعدون254685

575إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عقيل عبدالعالي400503

576إعدادية2المدحتية 32620بابلذكررضا فاضل محسن205889

577إعدادية2المدحتية 32620بابلذكراحمد كريم علي405397

 عبدعلي254472
ن ي حسير

578إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمدتف 

579إعدادية2المدحتية 32620بابلذكربالل باسم عبيد254338

580إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي خالد ابراهيم262987

581إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي عايد شاكر207146

 علي هادي256402
ن 582إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

583إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد غالب خليل255090

584إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي هاشم محمد413792

585إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي عباس عبدالحسن262885

586إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي عامر عزيز400630

587إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرسجاد اسماعيل ديلي250973

ن سلطان260117 588إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعباس حسير

589إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمنتظر فاضل مطرسر555931

590إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي رائد طارق296264

591إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي رائد مهدي254424

592إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرصاحب سمير طراد400454

593إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعبدالكريم فاضل حامد413708

594إعدادية2المدحتية 32620بابلذكروضاح رعد عباس259860

595إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحيدر غانم شعالن205490

596إعدادية2المدحتية 32620بابلذكريوسف ماجد محمد529503

597إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمنتظر علي عبود262946

598إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرامير يوسف طالب204137

599إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي عادل مهدي260448

600إعدادية2المدحتية 32620بابلذكريوسف نبيل كاظم260666

601إعدادية2المدحتية 32620بابلذكريحير جعفر محمد204974

602إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرموس كاظم شاكر204731

603إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي حيدر عبدالزهرة490865

ن حيدر كريدي261955 604إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ن204663 605إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد يوسف حسير

606إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرزين العابدين عيىس محسن247141

607إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمرتضن سعدون عبدعايز205968

608إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرصفاء حمزة عبيس258759



609إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسن عدنان مزهر490862

610إعدادية2المدحتية 32620بابلذكركرار محمد رسحان400910

ن263522  علي حسير
ن 611إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

612إعدادية2المدحتية 32620بابلذكراحمد علي سالم405164

613إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي سلمان عبيس204807

614إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرفاضل حمزة حسن204411

615إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحمزة علي مظلوم503171

616إعدادية2المدحتية 32620بابلذكربالل حيدر حسن204993

617إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن فؤاد سلمان256242

618إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد علي عجمي400502

619إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد مؤمن محمد262804

ف حيدر صاحب246377 620إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرارسر

621إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن حمزة حامد558603

622إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسن عبداالمير دريس262216

623إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي حمزة عبدالهادي262178

624إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسن كاظم هادي400762

625إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن مهند هادي204693

626إعدادية2المدحتية 32620بابلذكركرار حيدر حسن207108

627إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي كريم حسون265332

628إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعبدالمهدي نجاح مهدي254820

629إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرسجاد كاظم عبدعون254522

630إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرنارص حسن عالي256854

631إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرموس جواد كاظم259205

632إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسن محمد سامي257783

633إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي االكير عدنان محمد401432

634إعدادية2المدحتية 32620بابلذكررياض حسن كريم503198

635إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي احمد حاكم205229

636إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعالء منير يحير265551

637إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن مهدي محسن400447

ن قاسم جدوع263305 638إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

 علي عبد205437
ن 639إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ن اياد حسن400192 640إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسنير

 علي كاظم206876
ن 641إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

642إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعباس فاضل حمزة206680

643إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرزكريا مهدي ابراهيم204834

ن206942 644إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعباس صادق عبدالحسير

645إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحيدر محمد شعالن204152

646إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن خليف سعدون257954

647إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحيدر يعقوب كامل262721

648إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد حسن كاظم254301

 علي206615
ن 649إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرسامي حسير

650إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي جبار محمد259003

651إعدادية2المدحتية 32620بابلذكركرار مربات حيدر405084

652إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي احمد عبدالحميد414154

ي265453
653إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد احمد هانن

654إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرامير محمد كاظم254357

655إعدادية2المدحتية 32620بابلذكراحمد حازم شناوة502780

656إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي احمد كاظم255306

657إعدادية2المدحتية 32620بابلذكراحمد رعد عباس256983

658إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحمزة شعالن سكر202801

ن206142  سليم حسير
659إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن

660إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرقاسم محمد مهدي257496



661إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرغيث سلمان جحيل260193

662إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن حاتم محي206753

663إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرقاسم محمد عبد259498

664إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرصالح طاهر عايد254851

665إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرسحاد علي غزاي529766

666إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي حسن مطر400769

 علي بدري205445
ن 667إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

668إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرسجاد حمزة مطر503191

 علي غازي262093
ن 669إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ي256032 ن فاضل ناجر 670إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ن عبداالمير دريس259463 671إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

672إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمهدي صفاء صالح400323

673إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد حيدر عبدحسن205693

674إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعباس ايهاب رزاق400290

675إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي محمد حمزة260734

676إعدادية2المدحتية 32620بابلذكراحمد علي حمزة400540

677إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرقاسم سهم محمد404998

678إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي جواد جابر259853

ن حمد206241 679إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرموس حسير

ن نعمان204188 680إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي حسير

681إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرايمن خالد غالي254452

682إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي موس يوسف529871

683إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرقيس حامد بدر400439

684إعدادية2المدحتية 32620بابلذكراثير عبدهللا حاتم258661

685إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمنتظر جاسم زبالة400367

686إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن هادي كاظم264995

ن محمد دوهان401119 687إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

688إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد جاسم محمد255564

689إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد احمد حاتم254291

690إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسن عايد عبدالحمزة254466

ن صالح عبد259132 691إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسنير

692إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرامير جاسم زبالة414068

ن جسام502922 693إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرسجاد حسير

694إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي محمدعلي نعمة258668

695إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد قاسم عبدزيد400205

ن254282 696إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن موس حسير

ن حمود كاظم405354 697إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ي كريم414412 698إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد مير

699إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي عماد عبد400731

700إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرجعفر فاضل عبدالزهرة257636

ن محمد كاظم413895 701إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ي413754
702إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرباسم محمد ماسر

703إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمنتظر جاسم عمير264876

704إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعباس محمد مرزة247547

ن احسان عبادي254387 705إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ي205138
706إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد احمد راضن

707إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد مصعب كطوف405758

708إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد حيدر علي205977

709إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي باسل محمد205959

ن زاهد عمران264805 710إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

711إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمثين طارق عبدالعباس262729

712إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عبيس محمد258744



713إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد مجيد كاظم413692

714إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد قضي عبدالزهرة256459

ن مؤمل مهدي204039 715إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمعي 

716إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي رحيم عبيس263063

717إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمرتضن حمزة حامد245381

718إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرجعفر عبدالرزاق صادق400899

719إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمصطفن مالك حارث245329

720إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحمزة حسن عساف437735

ن529555 721إعدادية2المدحتية 32620بابلذكراحمد ميثم عبدالحسير

ن205964 722إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرزين العابدين علي حسير

723إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعباس ناطق عدنان206065

ن404811  علي حسير
ن 724إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسير

725إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمؤمل حامد خضير258844

726إعدادية2المدحتية 32620بابلذكربسيم عبادي رسن400402

ن260349 727إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد كريم حسير

728إعدادية2المدحتية 32620بابلذكراحمد ناظم غافل257479

729إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرامير علي عبد400582

730إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرامير علي حران529509

731إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحمزة محمد جاسم205425

732إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي خالد مرزة405022

733دبلوم عالي2المدحتية 32620بابلذكرخالد خفيف عبيد205222

ن عبد400276 734بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد ياسير

735بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمحمد عادل هادي207137

736بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعباس فاضل حمزة205055

737بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحمزة محمد سلمان204696

ن علوان عبود206910 738بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ي255439
739بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكررافد هادي راضن

740بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعادل حاتم شمران206056

ي نارص204032
741بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرهيثم راضن

742بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحمزة جواد كاظم263336

743بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرمؤيد علي عزيز265519

744بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكراحمد كريم مجدي204802

745بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرخالد باقر عبود200896

746بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرحيدر كاظم حسن205633

747بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرعمار حميد فليح413711

748بكالوريوس2المدحتية 32620بابلذكرغالب منعم كاظم204412

هان حسن246968 749دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرسالم رسر

750دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد شمران هادي206061

751دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي عيىس هاشم258442

752دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحسام صاحب عباس400556

753دبلوم2المدحتية 32620بابلذكررياض كاظم مرهج204705

754دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحسن كريم رسن254327

755دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحسان طالب هادي206585

756دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحيدر عبدالرزاق هادي254939

757دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراسماعيل حسن حمزة205378

ي258710 ن عبداالمير ناجر 758دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحسير

ي205866 ن هادي ناجر 759دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحسير

760دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرحسن فليح حميد206270

ي محمد200766 761دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرميثم خير

ن414139 ن عامر حسير 762دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرتحسير

763دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرصباح صاحب علي205857

764دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرمحمد علي عبدهللا204394



765دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعلي سالم عبيس401304

766دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرميثاق حيدر عمير400664

767دبلوم2المدحتية 32620بابلذكرعباس محمد مسلم264858

ن258693 768دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحمد كاظم حسير

769دبلوم2المدحتية 32620بابلذكراحمد رباط هادي204719

ي رحيم عبدهللا205953
770إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرراضن

771إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي نغماس فرحان205116

772إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعباس عبيد جير260503

773إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرقاسم مغير ظاهر400410

774إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرسامر محمد مدب262725

ن جبار205007 775إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي حسير

776إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي جواد كاظم529550

777إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرباسم جواد كاظم200387

778إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحيدر عبيد عبود205391

779إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرحسن عالي شاهر258625

ي نوح400946
780إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرعلي راضن

781إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرمحمد فيصل دايخ205914

ن صبيح205041 782إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرطالب ياسير

783إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرغالب محمد دخان204179

784إعدادية2المدحتية 32620بابلذكرفؤاد سالم حسن204195

785إعدادية2المدحتية 32620بابلذكررحيم عبيس حسون400527

1ماجستير2المدحتية 32620بابلأنيىبناظير ضياء محمد400558

2ماجستير2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء راسم جميل400345

3بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىضح عبد حمود247001

4بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنباء سعدون سكر328013

5بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىاخالص فرحان حسن204988

6بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرنا كامل جعفر254439

7بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىصبيحة محي عبيد201427

8بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنضال محمد طالب259381

9بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىشذى حاتم رحمن208916

10بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىفريدة كاظم حسن204071

ي405529 11بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىجنان ناظم ناجر

12بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىمائدة حسن زيارة400126

ابتهال رحمن سلومي263352
13بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

14بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرشا حبيب حسن206994

15بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىوسن نعيم عبدالكاظم308647

16بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب مظلوم علي204822

17بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىبيداء محسن عيال400995

18بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىعلياء فاضل ابراهيم247254

19بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرقية لطيف عبدهللا262588

20بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرقية حمود حسن254352

ى حامد عبادة254280 21بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىبرسر

ن413941 22بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىميسون جاسم حسير

ن206675 23بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىفاطمة عامر حسير

24بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنجالء مجيد مرزوك204909

25بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىاتفاق عبيد حيدر260747

26بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىحنان عماد هاتف262559

27بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرجاء شاكر حمزة529544

28بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرؤى مؤيد جواد401223

29بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىبلسم عبد فرج257621

30بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىعلياء محمد محسون254295

زهراء جليل محمدعلي400836
31بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى



32بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىاالء عجيل يوسف261857

33بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىحوراء طه كاظم254298

34بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىشهالء حسن عصفور204712

ن عزيز204685 35بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىذكرى عبدالحسير

36بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىغفران فرحان حسن400704

37بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىارساء مجيد رمضان205997

38بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىضح مهدي صالح260607

39بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىمروة جسام محمد502881

40بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىارساء محمد طالب259373

ن257749 41بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء صادق عبدالحسير

42بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرسل اسماعيل طاهر257901

شهد حامد علي206716
43بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

44بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىدعاء خالد عبدالحسن204026

45بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىوفاء حامد شبيب247235

46بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنور حامد حمزه254490

47بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرسى عبداالمير دريس404084

48بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء فاضل ابراهيم254348

ن261343 49بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرشا كامل حسير

50بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسارة عباس محمد261126

51بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىانسام عبيد تاية404510

52بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىشيماء سالم حسن263329

53بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىدعاء جميل عباس263519

54بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىشيماء هادي حسن207030

55بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىمروة فالح حسن400690

56بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىمسار صاحب عباس250995

57بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىامنة جبار جودي405613

ن530484 ن احمد حسير 58بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىحنير

59بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزهرة محمد طالب259345

ن265494 60بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب كاظم حسير

ن262018 61بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىاالء حسن حسير

62بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء فرحان عبدالساده260158

63بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىهدى عباس تالي257837

64بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرسل صالح حسن400589

65بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىايات عبدالكريم جلعوط254446

66بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىعذراء ياس خضير205057

67بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنرسين رياض محمود502821

68بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىصبا سمير صاحب259012

69بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىابتهال عبداالمير عصفور257563

ن جواد204538 70بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىاري    ج ياسير

71بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىخديجة مجيد حميد254451

72بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب خالد عبدعلي401561

73دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىسهيلة شاكر جاسم206945

ن262084 74دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىانتصار عزيز عبدالحسير

75دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىنضال عبدالرضا حمزة400470

76دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىنضال جعفر جوبان254842

ن258679 77دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىامل عزيز عبدالحسير

ة طالب عبدهللا264674 78دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىامير

79دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىفاقدة خالد جبار207041

80دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىصباح جواد كاظم258991

81دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىانتظار كاظم شاهر261980

82دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىايمان حامد كاظم258968

83دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىبراء عبدالحمزة جير256876



84دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىسهام كاظم نصيف502580

85دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىايمان عبدالمهدي محمد254551

86دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىنضال كاظم عبد262064

انتصار حسن عبدعلي401652
87دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيى

88دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىارساء محسن عيال262012

89دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىلمياء محمد طالب259360

90دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىنغم عبدالكاظم خنجر264547

91دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىصبا عثمان مزهر260728

ي262815
92دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىانتصار سلمان راضن

93دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىعشتار عباس جاسم206987

94دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىميساء حبيب مدب259840

ن205111 95دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىمسار فاهم عبدالحسير

96دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىسهيلة جفات محسن260975

97دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىاحالم فدعم مهدي258616

98دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىرفاه مرزة خضير400770

99دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىمنتىه حسن جير205487

100دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىازهار جبار جواد263494

101دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىنجالء عبدالرزاق عباس206886

ي موس401002 102دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىسها ناجر

103دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىمياسة محمد جاسم207087

ان صالح علي254510 نير
104دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيى

ن204161 105دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىزينب عامر حسير

ن246442 شيماء علي عبدالحسير
106دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيى

107دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىوصال شليوح شاكر263185

108دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىزينب مراد فليح258994

ن كريم255408 109دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىسيناء حسير

زهراء مفيد علي254496
110دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيى

111دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىاالء مهدي علوان400418

ن كاظم254308 112دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىايات حسير

ن كريم262616 113دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىسماره حسير

114دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء خليل جاسم206636

ن263193 115دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىنورالهدى حياوي عبدالحسير

116دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىفاطمة سلطان شاطي265562

117دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىباسمة طالب جواد256842

118دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىرضاب نذير صاحب452224

119دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىانوار عبدالكريم جلعوط502647

120دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىوجدان جواد كاظم258031

121دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىهدى فاضل عبدهللا206231

هبة علي راشد529458
122دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيى

123إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىختام عباس حسون254478

سحر رحمن سلومي205429
124إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

ن502588 125إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىهدى يحير حسير

126إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىسلوى عبداالمير عزيز405148

احالم رحمن سلومي265282
127إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

ن207005 128إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىوئام محمد حسير

129إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىحمدية هادي كاظم256389

130إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىالرا طالب محمد254996

131إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىهدى عبداالمير دريس404069

ي263377 132إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىحمزية كاظم ناجر

ن عالوي405548 133إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىحوراء حسير

ن502706 1دكتوراه2المدحتية 32620بابلأنيىيرسى اسماعيل حسير

2ماجستير2المدحتية 32620بابلأنيىختام عويد حسن205320



3ماجستير2المدحتية 32620بابلأنيىسحر فاضل سعدون207157

4ماجستير2المدحتية 32620بابلأنيىايمان شاكر كاظم264937

5ماجستير2المدحتية 32620بابلأنيىهبة محمد هادي206953

6ماجستير2المدحتية 32620بابلأنيىحوراء عبدالكاظم عبدهللا259184

7ماجستير2المدحتية 32620بابلأنيىزينب محسن شليوح204972

ي شليوح259110
8ماجستير2المدحتية 32620بابلأنيىنورس حفظن

9ماجستير2المدحتية 32620بابلأنيىهدى عزيز محي204556

ن عبدهللا401278 10ماجستير2المدحتية 32620بابلأنيىريام عبدالحسير

11بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنور حسن عبدالمطلب306109

12بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىضح عدنان علي206603

سماح ستار سامي401160
13بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

14بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسحر علي عبدالزهرة264711

15بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسماهر عبدالكاظم عبدهللا259193

16بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىبراق مهدي عمران254468

17بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء ثامر عجاج206482

18بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسحر عبداالمير دريس207084

19بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىاسماء حمادة صالل502681

20بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب مهدي احمد205685

21بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسحر كاظم حسن264962

ن محمد جابر254877 22بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىبنير

23بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب فؤاد عبدالكاظم413818

فاطمة علي وادي206082
24بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

هدى علي كاظم204527
25بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

26بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىضح رزاق شاكر250312

27بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرسى ناظم حامد555892

28بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب هاشم عبدزيد62992

ن405634 29بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنور حسن حسير

ي عبيد259430 30بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء صير

31بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء محسن شليوح205651

32بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىانوار سلمان عبيس205033

رؤى علي طالب254902
33بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

34بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىندى شاكر حافظ400814

ن205074 زهراء علي حسير
35بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

36بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىشهد عباس عبدالحسن258676

37بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب موس عبد204103

38بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسماهر ناظم كريم206379

39بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسندس محمود عمران254284

40بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنورالهدى عباس عبدالحسن204819

ي206386 41بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينا ستار ناجر

42بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىفاطمة الزهراء ميثم حسن260440

43بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب علي وادي263179

ي261079
ن احمد راضن 44بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىيقير

45بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىايمان كاظم فرحان254444

46بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىعذراء اسماعيل عبد401098

47بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىعلياء عبدالكريم وحيد401564

زهراء علي مجيد206457
48بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

49بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب سلمان مهدي262077

50بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىشهد عباس محمد255152

51بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىمريم محمد كاظم400246

ن204018 ابرار علي حسير
52بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

53بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىثناء عدنان خليف502729

ن سلطان206479 54بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىمروة حسير



55بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىارساء احمد هاتف204451

56بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىهجن حسن نجم204515

ندى علي كاظم204521
57بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

58بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىارساء عذاب عبدزيد207045

ن عبد وحيد503028 59بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىحنير

60بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنور صباح كاظم204312

ن265410 61بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىالرا صباح حسير

62بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىميس عبدالكريم كاظم502857

63بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب علي كاظم207036

64بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء سلمان جاسم400459

65بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسحر يارس طالب254350

66بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىابتهال حمزة خزعل255370

ي احمد علي206732
67بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىضن

68بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىمريم جبار جودي403062

ن204037 هدير علي حسير
69بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

زهراء علي عبد206188
70بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

71بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىفاطمة شاكر يوسف206980

72بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىغادة احمد هادي401291

73بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىضفاف كريم حسون206814

74بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىافراح ناظم جاسم254518

75بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسحر هادي جياد405608

ن502650 76بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنورس حيدر حسير

77بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرغد محمد مالك414362

عذراء علي جواد400960
78بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

79بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىفاطمة فاضل عبدالكاظم204960

ي207122 80بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء عايد باجر

81بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرفل عبدالكريم كاظم502846

82بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىحوراء بدوري حسن204177

83بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىعلياء عبدالزهرة هاشم400384

84بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىايام بدوري حسن205021

85بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىافنان اسماعيل كاظم405632

ن258589 رل علي حسير
86بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

87بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىحال كريم سليم204651

ن257764 88بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب صادق عبدالحسير

89بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرشا عبدالحسن عطية259126

زهراء حسن محمدعلي257770
90بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

91بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسوران رائد ابراهيم259308

92بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنجوى محمد محسن206999

93بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىعلياء رؤوف حسون205420

شهالء ستار سامي401150
94بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

95بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىغفران حميد شعالن204589

96بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىفاطمة الزهراء مهند جبار254554

ايات احمد علي204172
97بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

98بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىاسماء عايد فرهود207095

99بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنور كتاب عبيس257810

100بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىبان حامد جواد259277

101بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىدعاء حيدر محمد247026

ن262812 انوار علي حسير
102بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

103بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرفل اسماعيل طاهر204386

104بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىدعاء محمد دينار205875

ين عبدالزهرة مصحب263088 105بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىشير

106بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىارساء حمزة اسماعيل205131



107بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىتغريد حازم شناوة206266

108بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىريام سعد كاظم262920

109بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسارة صاحب عبد204507

110بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء جبار سوادي207021

111بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرقية احمد مرزة205085

112بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىوصال نزار شياع469643

113بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىدعاء محمد فرحان400592

رؤى علي مهدي254538
114بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

ن راسم عبدالسادة260280 115بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىحنير

ن400646 ن عبدالحسير 116بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسمر امير

غسان جاسم تالي250987
117بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

ق حسن علوان404645 118بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىاستير

119بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىدعاء عدنان ابراهيم400823

120بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىهيام عبداالمير فدغوش261993

121بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىالطاف نادر مرزة254299

122بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىورود مهدي عليوي557344

123بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىبسمة عبداالمير حسن400683

124بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزمن عبيس مايع255064

125بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىتبارك كريم كاظم529613

126بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىريم اسماعيل طاهر204383

ن ناجح كريم400796 127بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىحنير

128بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنور احمد محمد413702

129بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىكوثر سماح محي475715

130بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنرجس محمد عبيد205123

ن جاسم256084 131بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىايفان حسير

132بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىدنيا حمزة عبيس205145

133بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىشهد غانم شعالن204504

134بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنور عادل هادي207158

135بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىغادة احمد حبيب254276

136بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرشا اسماعيل طاهر259837

137بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىفرح حمزة عبيس204668

138بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىشهد صفاء جواد205098

139بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىغفران عبدالصاحب حمزة205353

هبا علي عبد247301
140بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

141بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىشهد محمد هادي256938

142بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىهند مظهر عجاج204193

143بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىعذراء حبيب كاظم258566

144بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىداليا حيدر كريدي259998

145بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرشا جواد عبدالكاظم204948

146بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزبيدة طالب شمران205460

ي207069
اس حمزة راضن 147بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنير

ي206954
148بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىضح عباس هويين

ن255281 149بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسحر عباس عبدالحسير

150بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرشا بدري عودة255127

151بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىايات كريم عبدهللا254748

152بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىشفاق جبار بدر502813

153بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء حمزة حامد400356

154بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىمريم قاسم شناوة206917

155بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسحاب رسول معيوف259395

156بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىفاطمة فاضل عبد400475

157بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىابتسام رزاق مطرود261190

ن حسن207048 158بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنور عبدالحسير



159بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىهبة سجاد كاظم264901

ن محمد نعيم205029 160بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىحنير

161بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنور عبدالرحمن حمزة254272

162بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىامنه بدوري حسن206125

ن206352 163بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء عباس حسير

ن205892 164بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىصفا محمد عبدالحسير

165بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىبشائر غانم شعالن204506

166بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء احمد نعمان205009

167بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنور فاضل عبيس257758

168بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىعال محمود سواد247212

ريام كاظم علي205474
169بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

170بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىعطاء عبدالحمزة جير204769

171بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرسل حسون عبيد205414

ن400734 172بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسحر علي حسير

173بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىاكرام نعمة محل251002

ي207017
174بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنىه ناظم هانن

ن400115 175بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب عباس حسير

176بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىابتهاج رياض عمر401293

177بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىاصيل ناظم غافل206893

178بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىصابرين سلمان عبدزيد265395

179بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىتبارك حسن كاظم255170

180بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىامنة عبداالمير صالل258531

181بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىبسهية علوان عبدالقادر254443

ن256445 182بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىمروة عبود عبدالحسير

183بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسارة خضير عباس201244

184بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىخديجه حميد سعيد246689

ي262757
185بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب عالوي هويين

186بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىاساور نافع محمود204044

187بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىشذى محمد كريم256060

188بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىحنان حمزة عبدالهادي259828

189بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسحر جبار جودي254316

190بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنورس فرحان عبيد205003

ي204167
ن
191بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىتبارك كريم الق

192بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىارساء لطيف كتاب254334

193بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىفاتن لطيف عبيد400694

194بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىورود رزاق هادي206710

سارة عائد علي204786
195بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

ن مهدي205938 196بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىشمس هللا حسير

197بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىحوراء ميثم منىسي261965

ن204236 198بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب علي حسير

199بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىوردة زهير محمود263289

200بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب حسن حمزة206418

201بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزمن عبيد حيدر265608

202بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىدعاء محمد صالح301943

203بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىبتول عبدالرزاق صادق400745

204بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرقية احمد عبد206277

205بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىعال عيىس هاشم400792

ترفة مكي بدري205972
206بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

ن عزيز204950 207بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىاسماء عبدالحسير

208بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىاسماء عبدالرحمن حمزة255384

209بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنورس رسول معيوف250978

ن204140 210بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب رحمن حسير



211بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب محمود غاوي254526

212بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينة مهدي هادي262778

213بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسحر عزيز محي263159

214بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىفاطمة الزهراء صادق محسن401442

215بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىحنان كريم سليم262408

216بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء رحيم شاكر262862

217بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرونق موس نزار400368

218بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء شاكر نارص204162

ن جير204636 219بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىمها حسير

220بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرندة محمد كامل260201

221بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرغد فيصل دايخ206121

222بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىفاطمة رؤوف محمد260175

223بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىعلياء جاسم حميدي557335

224بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىهبة كريم كاظم206667

225بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىغدير حمزة عبدالهادي257830

226بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىعذراء جاسم محمد206146

227بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرشا خليف هادي529499

ن400333 ن ضياء حسير 228بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىبنير

229بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىجنة احمد رضا264971

230بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرقية شاكر يوسف265573

ن كاظم400537 ن حسير 231بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنارمير

ي206010 232بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرسى كريم ناجر

233بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىبان عبدالزهرة رشيد254324

234بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىغفران رزاق عبدالرضا204253

235بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب عبدالرحمن حمزة254273

236بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب سعد كاظم204184

237بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىصفا عباس تاية438210

238بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء جواد كاظم205466

239بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىعبير عبدالزهرة هاشم258648

240بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرسل حيدر جواد206091

241بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسحر حمزة عبيس204672

242بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىرواء هادي ابراهيم259303

243بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىوديان ناظم جاسم207056

هديل جاسم تالي206872
244بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

245بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىمروة مصعب كطوف204128

246بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنورة احمد عبد207151

 علي205387
ن 247بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىضالل حسير

248بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىدنيا جعفر صالح255028

ن204798 249بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىساره محمد حسير

250بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىصبا محمد كريم255576

251بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب صادق محمد400699

252بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىهند نذير صاحب259249

253بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىمريم ثامر فاضل503178

ن204761 254بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىحوراء نارص حسير

ن400463 زهراء علي عبدالحسير
255بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

256بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىهدى عبدالزهرة هاشم257552

257بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنادين ناظم جاسم207054

 عبدعلي204248
ن 258بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىقطرالندى حسير

هند علي كاظم205179
259بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

260بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىمنار جبار عكاب452305

ي200943
261بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب عبدالعالي راضن

262بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىافنان عبدالحمزة حسن258501



ن كاظم265419 263بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىهاجر حسير

ن251019 ن عبدالحسير 264بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنور امير

265بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىامتنان اسماعيل كاظم400450

شيماء احمد تركي206154
266بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

267بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنورة رضا محمد401301

268بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىفاطمة احمد رضا264978

ن259023 269بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء صادق عبدالحسير

270بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىريام محسن محمد250991

271بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسهير محمد عباس206830

ندى علي عمران204837
272بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

273بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىهبة حامد عسكر206162

274بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىتبارك رشيد خفيف400629

ن204062 275بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىزينب فاهم عبدالحسير

رسل علي كاظم206657
276بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

ن جاسم263391 277بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىسارة حسير

278بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىبلسم رسول معيوف259408

279بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىعال كاظم حسن254303

280بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىهديل نادر مرزة246221

281دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىدعاء عبدالزهرة هاشم206609

ان جاسم نصيف204429 282دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىنير

283دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىوفاء احمد جاسم205402

دعاء علي وادي206070
284دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيى

زهراء علي فاضل206235
285دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيى

286دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىفرقان سالم هادي400583

ن251035 287دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىسمر صباح حسير

288دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء رضا محمد413766

ن204050 289دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىبيداء عليوي حسير

ن عبدهللا258934 290دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىصفاء عبدالحسير

291دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىرحاب وحيد جياد254925

292دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىزينب موس نزار400360

293دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىارساء يوسف شياع262838

294دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىنازك كاظم حسن205859

ن عبيد529876 295دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىخديجة حسير

296دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىرغد عبدالواحد فضل204250

297دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىمنال جواد كاظم255052

طيبة محمود علي246947
298دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيى

ين ضياء صاحب502725 299دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىشير

نور مسلم علي262830
300دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيى

301دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىفاتن سعد كاظم204736

302دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىزينب ماجد علي206748

303دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىانتضار عباس دايخ206848

304دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىرواء محمد حمزة206738

305دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىفرح عبدالكريم عبداالمير200737

ي404040 306إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىمها ستار ناجر

307إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىدعاء عدنان سلمان258570

 احمد علي206015
ن 308إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىبنير

309إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىحوراء حيدر سعدون247560

ن205078 310إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىضح عزيز حسير

311إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزينب محمد سلطان206809

ن نعمان204191 312إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىغدير حسير

313إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىسحر رزاق عبدالرضا205463

314إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء ناظم موس254268



315إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىندى رزاق عبدالرضا400329

316إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىدعاء ناظم موس254266

317إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزينب علي كاظم262974

ن ماهر فرهود529591 318إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىبنير

319إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىمريم حسن جواد260633

فرقان علي هادي206651
320إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

321إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىفاطمة عبيد محيسن201307

ي204739 منار رسول لعيير
322إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

ي بدر294830
323إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىميعاد غين

تبارك علي رباط206589
324إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

325إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىمروة لؤي عبد205362

326إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىسعاد محمد جاسم403015

ن419753 327إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىنور فاضل حسير

ن205141 328إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىسحر هاشم حسير

329إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىرؤى محمد عبود413945

330إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىامال فاضل جاسم259829

331إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزينب عايد شاكر414487

نورالهدى علي عبداالمير400281
332إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

333إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىرسل شاكر نارص204028

حوراء علي عبدهللا264951
334إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

335إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىبراء صفاء عبد502672

ن555937 336إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزينب عباس عبدالحسير

337إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىنبأ مرتضن عباس400386

نورالهدى احمد علي206852
338إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

339إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىتبارك عبدالزهرة مصحب205407

340إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىفاطمة حيدر صاحب246398

341إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىشهد اركان منفر262793

ن262054 342إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىعذراء احمد حسير

343إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىهبة كاظم جبار401662

344إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىنور مجيد حميد254319

345إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىحوراء غانم محسن262671

ن204639 حوراء علي حسير
346إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

347إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىمها عباس عبدالكاظم413917

348إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىعذراء حيدر سعدون247433

349إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء رشيد خفيف400640

350إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىايات يوسف ابراهيم205119

ن262432 351إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىفاطمة حيدر حسير

352إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىعذراء محمد شعالن246210

353إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىتبارك ثامر غازي207034

ي207097 فاطمة ترمن صلير
354إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

355إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزينب فاضل عبيس206726

356إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىنرسين علي جاسم502942

357إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىالحوراء زينب محمد عبدعون400791

ن محمد263254 358إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىاسماء حسير

359إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىابرار عامر فليح263514

360إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء سالم كاظم535495

361إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىوالء جعغر عبد205071

362إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىنورالهدى فراس محمد262536

363إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىشهد فاضل موس414076

364إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىصفاء مرتضن عباس400457

365إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىنبا مهدي ابراهيم262205

366إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىشهد عبد جير529616



367إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىرسل جاسم حبيب400303

368إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزينب عباس علي205064

369إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىهدى كاظم يارس256093

ن عباس عبدالحسن262905 370إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىبنير

371إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىسارة هادي عبيد404625

372إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىغدير حامد عبد265668

373إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىرجاء محسن عبود259794

374إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء نعمة طالب257587

375إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء عباس علي263541

376إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىنور حيدر باقر205899

377إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىفاطمة الزهراء رائد ابراهيم259315

378إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىهاجر كاظم جبار401483

379إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىحسناء كريم سليم204648

380إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىصبا نوري عبدالعزيز204157

381إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىارساء صاحب جاسم206257

ن254288 382إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىمريم مهدي ياسير

383إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىوفاء عماد تحرير261174

384إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزينب عذاب عبدزيد250953

385إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىسحر سالم زيدان257539

386إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزينب نعمة طالب264833

387إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىعبير كريم لفته405567

388إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىشمس حميد عباس259217

ن255295 389إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىغفران صدام حسير

ن محمد راشد259452 390إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىبنير

391إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىسمانه جبار جلعوط529477

ن شناوة503160 392إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىوجدان حسير

تبارك علي عباس255275
393إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

394إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء عبدهللا عبيد205855

ن259028 395إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىنرجس علي حسير

396إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىهدير وهاب رزاق259863

ن205077 397إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىرؤى عزيز حسير

ن محمد كاظم255316 398إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىحنير

399إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىهدى عادل مهدي204868

400إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىرتاج نور شاكر204441

ن204397 زهراء علي حسير
401إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

402إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىايات عباس طالب254290

403إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىاسيا عماد تحرير261144

ن262061 404إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىنورالهدى كاظم حسير

زهراء علي عبدعون262866
405إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

406إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىنور شاكر نارص204035

407إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىهدى جواد كاظم204632

408إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىفاطمة محي سهر261895

409إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىايات عبدالزهرة رشيد536340

ن204775 410إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزينب هاشم حسير

ن مراد204581 411إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىغفران عبدالحسير

ن254287 412إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء هادي ياسير

ايمان حيدر علي206001
413إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

414إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىمريم حسن محمد204894

415إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىسحر محمد حمزة254532

416إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىغفران محمد مرزة246964

417إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء جواد افندي262055

418إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىصفا عباس عبدالكاظم414080



419إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىدعاء محمد عبد257514

420إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىانتظار صاحب عبد263166

421إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىسارة سعيد مامون258583

ي502871 422إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىفاطمة ستار ناجر

423إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىكوثر رضا عبيس206949

424إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىفاطمة الزهراء حيدر عبدالرزاق254366

425إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىنور محمد كاظم205397

ن265655 ايات علي حسير
426إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

427إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىارساء رحيم شاكر205149

428إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىامنة ناظم كريم254735

429إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزهراء كاظم جلعوط207071

430إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىايات سعد عليوي413781

431إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىايات سعيد مامون258574

ي205357
432إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزينب سالم شمحن

433إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزينب عايد نايف503056

434إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىتبارك رحيم عبيس263008

رقية علي وادي261240
435إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

436إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىنور فؤاد سالم204708

437إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزينة محمد نارص262094

438إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىندى محمد راشد413870

439إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىايمان موس عبيس254516

440إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىهجران عباس دايخ206691

ي كريم شليوح207107
441إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىضن

تبارك احمد سامي258835
442إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

443إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىشاه زنان عباس محمد204991

444إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىرسل ضياء هادي413800

445إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىارساء كريم علي400777

446إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىمينا حيدر باقر205931

رتاج ستار سامي257914
447إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

ختام عائد علي254292
448إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

ي فري    ح257113 اسوان لعيير
449إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيى

ن204513 450إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىضح طالب ياسير

451إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىفاطمة كاظم محسن206565

452إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىنور فاضل عباس413737

ن204941 سعاد علي حسير
453بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيى

454بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنرسين فاضل محمد204155

455بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىنادية رحيم ربيع263091

ق تركي مهجهج404537 456بكالوريوس2المدحتية 32620بابلأنيىاستير

ي عطيوي256269 457دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىاخالص محمدصير

458دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىعالية رحمن سلطان262884

459دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىبيداء جبار حمزة204264

460دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىلمياء حسن محو205059

461دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىشيماء حمزة اسماعيل204530

462دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىنظام حامد عبيد205372

ن204118 463دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىابتهال كاظم حسير

464دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىمثال هادي حمزة502740

ن جياد204813 465دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىنوال حسير

466دبلوم2المدحتية 32620بابلأنيىرنا محمد عيىس204391

467إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىليل هاشم حسون260285

468إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىهيفاء جرد صايل529625

469إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىنذار جبار حمود263536

ن عبيد400355 470إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىامل حسير



471إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىدنيا نعمة محمد257888

472إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىفضاء كريم نعيم262507

473إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىسهاد سالم حميد401525

ن263432 474إعدادية2المدحتية 32620بابلأنيىزينب سلمان حسير

1ماجستير2الكفل12622بابلذكرحسام عبيد عبدالعباس545797

2ماجستير2الكفل12622بابلذكرميثم علي جاسم461041

ن459536 3ماجستير2الكفل12622بابلذكرسيف الحق جاسم عبدالحسير

4ماجستير2الكفل12622بابلذكرعائد عبدايوب حميد459614

5ماجستير2الكفل12622بابلذكرتركي عطية صكبان170506

6بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرفخري حمزة نور460334

7بكالوريوس2الكفل12622بابلذكررحيم مهدي صياح211631

8بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي اسماعيل شياع460070

9بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعباس علوان حبيب552185

ي460968
ن جاسم حظن 10بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحسير

 علي460562
ن 11بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرقحطان حسير

ن مالك سعد459524 12بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحسير

13بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعادل كاظم دنان552337

14بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرجاسم محمد جير459758

15بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحميد علوان محسن210902

ن نعمة حسن544253 16بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحسير

17بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحاتم كريم عبدالجاسم459702

18بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمحمد كاظم عاضي555914

19بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمحسن فيصل جير460296

20بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي حسن عبد459823

21بكالوريوس2الكفل12622بابلذكررائد شيال زاير459681

22بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد حمزة حسن552164

ن عبدايوب210923 23بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرجالل حسير

24بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعباس خضير رسكال170735

25بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرازهر كريم عبدالزهرة460315

26بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي رسمي علي211259

27بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمحمد كامل عباس210845

28بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعدي فرحان محمد459912

ن هدوان459732 29بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمحمد حسير

30بكالوريوس2الكفل12622بابلذكروهاب صالح مهدي470910

31بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمصدق حسن تركي461449

32بكالوريوس2الكفل12622بابلذكررضا قاسم كزار459973

33بكالوريوس2الكفل12622بابلذكركرار فهد محمد170701

34بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرجاسم يوسف حسن459836

35بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي جاسم محمد170626

 علي محمد460440
ن 36بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحسير

37بكالوريوس2الكفل12622بابلذكريارس عزيز تركي544261

38بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي جساب فرهود170501

ن459543 39بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمحمد جاسم عبدالحسير

40بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي سعيد رحيلي459465

41بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمروان عبداالمير شمران459700

42بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمروان رزاق عبدالعباس459958

43بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحاكم كريم عبدالجاسم459967

غام نعمة لفته170588 44بكالوريوس2الكفل12622بابلذكررصن

45بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد جاسم محمد210962

46بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرماجد حسن عناد170631

47بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرامجد مهدي صالح247468

48بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرهشام عزيز حسن459932



ن لفته حسن170615 49بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحسير

50بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعالء طعمة بليل460164

ن460396 51بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد شاكر حسير

 علي210948
ن 52بكالوريوس2الكفل12622بابلذكريوسف تحسير

53بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرقاسم محمد عبيد460124

 علي فاهم460252
ن 54بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحسير

55بكالوريوس2الكفل12622بابلذكروسام رسول محمد170730

ي طرخان211046
56بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرطه هانن

57بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرميثم عبود جارك459679

ي جير460139
58بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد راضن

59بكالوريوس2الكفل12622بابلذكريونس سعيد جعفر170874

60بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرباسم محمد ظاهر459820

61بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعادل مسلم علوان460280

62بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد محمد خلف170510

63بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرجعفر عباس هربود170721

ن544252 64بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرانور صباح حسير

ن170640 65بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي جاسم عبدالحسير

ن170727 66بكالوريوس2الكفل12622بابلذكربهجت فاهم عبدالحسير

67بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعبدهللا رسن شمران211537

ن كاظم عبدالخضن552501 68بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعبدالحسير

69بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرسليم خضير عبيس211535

70دبلوم2الكفل12622بابلذكررسول محسن كريم470918

71دبلوم2الكفل12622بابلذكرمحمد هادي عبدعلي552287

72دبلوم2الكفل12622بابلذكرمحمد علي كاظم460605

73دبلوم2الكفل12622بابلذكرعباس علي مرزة552321

ن عبدهللا544099 74دبلوم2الكفل12622بابلذكرعلي حسير

75دبلوم2الكفل12622بابلذكرحاكم سعيد منصور459809

ن عاضي459750 76دبلوم2الكفل12622بابلذكرصفاء حسير

77دبلوم2الكفل12622بابلذكروليد عزيز يونس459885

ن460834 78دبلوم2الكفل12622بابلذكرحيدر علي حسير

79دبلوم2الكفل12622بابلذكراحمد عجمي نور460200

ن خضن عباس212726 80دبلوم2الكفل12622بابلذكرحسير

81دبلوم2الكفل12622بابلذكرسعد عبدالحسن عبدعلي459842

 علي كاظم170488
ن 82دبلوم2الكفل12622بابلذكرتحسير

83دبلوم2الكفل12622بابلذكرعدي فالح مزهر552401

84دبلوم2الكفل12622بابلذكرحامد محسن عبيد210870

85دبلوم2الكفل12622بابلذكرمحسن مرعي كاظم317031

86دبلوم2الكفل12622بابلذكرزيد تركي سعد170555

87دبلوم2الكفل12622بابلذكركاظم علي ظاهر460079

ن كاظم مهدي211174 88دبلوم2الكفل12622بابلذكرحسير

 علي211447
ن 89دبلوم2الكفل12622بابلذكراسحاق تحسير

90دبلوم2الكفل12622بابلذكرمحمد نوري كاظم210930

91دبلوم2الكفل12622بابلذكرمحمد قاسم عبدالرضا461051

ن جاسم460344 92دبلوم2الكفل12622بابلذكرسجاد حسير

93دبلوم2الكفل12622بابلذكرعلي حسان جاسم490859

ن نعمة حميد210859 94دبلوم2الكفل12622بابلذكرحسير

95دبلوم2الكفل12622بابلذكرعبدالزهرة عبدهللا عبدزيد170574

96دبلوم2الكفل12622بابلذكرحيدر علي لفته460233

97دبلوم2الكفل12622بابلذكرمصطفن احمد هاشم552161

98دبلوم2الكفل12622بابلذكرعالء محمد فالح459572

99دبلوم2الكفل12622بابلذكروالء محمد كاظم459853

100دبلوم2الكفل12622بابلذكرحيدر عباس شنان170675



101إعدادية2الكفل12622بابلذكراحمد كاظم عبدالخضن552499

102إعدادية2الكفل12622بابلذكرصالح حسن عاضي459631

ن عاضي460364 103إعدادية2الكفل12622بابلذكرعالء حسير

104إعدادية2الكفل12622بابلذكرفالح حسن عاضي210865

ن كاظم طراد555923 105إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسير

ن عاضي460369 106إعدادية2الكفل12622بابلذكرحمزة حسير

107إعدادية2الكفل12622بابلذكرعقيل عبدزيد مهدي459623

108إعدادية2الكفل12622بابلذكركرار ابراهيم سعيد552376

109إعدادية2الكفل12622بابلذكراحمد مهدي مراد211516

110إعدادية2الكفل12622بابلذكرنبيل محمد عبد552169

111إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمد اسماعيل ابراهيم211084

ن460053 112إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمد عالء حسير

1ماجستير2الكفل12622بابلذكروائل اسماعيل حسن259273

2دبلوم عالي2الكفل12622بابلذكرعلي مهدي صالح459589

3دبلوم عالي2الكفل12622بابلذكرحامد جاسم محمد460162

4بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرانور فالح مزهر211132

ن عبدهللا210956 5بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعبدهللا حسير

6بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرفاهم حسن عنون459849

7بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد قاسم كزار211492

8بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحيدر قاسم كاظم552462

9بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحسن فرحان علي552191

10بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرسجاد نايف حمزة461443

11بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرزيد عباس عبدالمهدي296304

12بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي نوري عبداالمير460631

13بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرخالد جمال سعد460637

 علي هالل459795
ن 14بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحسير

ن عباس جعفر210911 15بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحسنير

16بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي حميد سعيد460049

17بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرزيد كاظم حسن552307

18بكالوريوس2الكفل12622بابلذكركاظم عباس كاظم460829

19بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرزيد جاسم محيسن460381

20بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي غالب محمد462172

ة عليوي170570 ن 21بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمحمد حمير

22بكالوريوس2الكفل12622بابلذكررضا موس محمدعلي460240

23بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي فالح حسن210863

24بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحسن غانم كريم459828

ة عليوي459513 ن 25بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرخالد حمير

26بكالوريوس2الكفل12622بابلذكروليد ناظم جاسم211610

ن مهدي459725 27بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرنور حسير

28بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحيدر فالح حسن210864

29بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرصفاء ناظم عباس552188

30بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمحمد صالح عبدعلي211355

31بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرسجاد جاسم محمد211484

ن210939 32بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي حمزة حسير

33بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمحمد عبيد هادي544264

34بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد كاظم حسن552496

ن170551 35بكالوريوس2الكفل12622بابلذكريحير شاكر حسير

36بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحمزة عباس هالل460144

37بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي عدنان جرو211482

38بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرسالم عبدايوب حميد461020

ن459840 39بكالوريوس2الكفل12622بابلذكررافت فاهم عبدالحسير

40بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد ريسان كاظم460155



41بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرقضي غالب محمد170725

42بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد كريم عبدالزهرة459839

43بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرامير عبدالزهرة عبيس461572

44بكالوريوس2الكفل12622بابلذكركرار علي نجم211190

ن مطر انتيش211158 45بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرتحسير

 علي فالح545792
ن 46بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحسير

47بكالوريوس2الكفل12622بابلذكركرار علي عبداالمير552158

48بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراثير حميد حسان460785

49بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرامجد عقيل مسلم460290

ن460255 50بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد جاسم عبدالحسير

51بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد عبدالزهرة محير552218

52بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي هادي صياح170661

53بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعمار محيسن لفته552157

54بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرظالل سعيد رحيلي459497

55بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمحمد جاسم حميدي211289

56بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرسامي صبار دوهان490860

ن نعمة528934 57بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي حسير

58بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي مالح عبدعون170672

59بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي محمد كاظم460621

60بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمسلم منىسي عبيس459942

61بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمهند كاظم عبيد552490

62بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعباس مهدي راشد461545

63بكالوريوس2الكفل12622بابلذكروسام حمزة جاسم211561

64بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراكرم صادق عبيد460461

65بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرنض معارز شمران211540

ن عباس شنان555876 66بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحسير

67بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمحمد عبداالمير عبيس210949

 علي لفته210965
ن 68بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحسير

69بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرابراهيم مجيد عبدالعباس460065

 علي جاسم460238
ن 70بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحسير

71بكالوريوس2الكفل12622بابلذكركرار خضير عبد460337

 علي460615
ن 72بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرانمار حسير

ف ماجد هادي211265 73بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرارسر

74بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرصالح صادق عبيد461482

75بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرغيث هادي مرزة462468

76بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعالء محمد كاظم459797

77بكالوريوس2الكفل12622بابلذكريارس قاسم ناظم462199

78بكالوريوس2الكفل12622بابلذكروسام رياض محمد210975

79بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي عباس جير462579

80بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعالء طالب فرحان545680

 علي212691
ن 81بكالوريوس2الكفل12622بابلذكريعقوب تحسير

ي170740
ن هانن 82بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرقاسم حسير

83بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمحمد احمد حمزة459871

84بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي عباس حمزة459592

85بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرجواد علي شبيب459765

ن كاظم552607 86بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرستار عبدالحسير

87بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرانور عبد دخيل211324

88بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرصالح هادي عبيد460272

89بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمحمود صبحي محمد460291

ن جاسم460623 90بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمحمد عبدالحسير

91بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرسالم كريم تركي211187

ن460433 92بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد علي حسير



ن210937 93بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرسالم محمد حسير

94بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحسان عبدالكريم رسمي470751

95بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمحمد عباس كاظم528942

96بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحيدر عبدالهادي خادم170652

97بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد رياض محمد210941

98بكالوريوس2الكفل12622بابلذكربكر مهدي عبدالمهدي170624

99بكالوريوس2الكفل12622بابلذكريعرب قحطان حسن461125

100بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمحمد طالب موس170592

101بكالوريوس2الكفل12622بابلذكروليد محمد جير211550

ي544257
102بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرسجاد عباس هانن

103بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرليث رحيم مهدي460768

104بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي موس حسن544256

ن محسن460089 105بكالوريوس2الكفل12622بابلذكريارس حسير

106بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحازم كاظم عبيد211382

107بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحيدر وهاب رزاق210924

108بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحيدر عباس مجول170580

109بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرماجد هاشم رسحان202747

110بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرزيد مرزة حمزة211441

111بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعالء عباس كاظم460093

112بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعالء غانم كريم461193

113بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرفاضل عباس علي460105

ن نض170690 114بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد حسير

115بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرسيف كريم تركي211180

116بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرواثق عباس علي460097

117بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرخالد محمد خلف459752

118بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي مزهر علي459755

119بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمحسن حاكم هادي211530

120بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعلي مظهر عبيد170515

121بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحسام علي عباس552179

122بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعالء عبيس مهدي211196

123بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد جواد ساطي552343

124بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد جليل شاكر462015

ي211078
125بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرسعد جاسم حظن

126بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعبدالهادي وحيد عبدالهادي211283

127بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد دخيل شنان211205

128بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد علي عبدالكاظم460842

ن211452 ن عبيد حسير 129بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرامير

130بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرسيف سالم حمزة460680

131بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرعايد سلمان خليف211508

132بكالوريوس2الكفل12622بابلذكروائل نوري كاظم170710

133بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد محسن سلطان211348

134بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحسان علي كاظم552171

135بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد سامي كاظم544260

136بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراسعد خضير عبيس459597

137بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمحمود عبدالزهرة مدب462346

138بكالوريوس2الكفل12622بابلذكراحمد سلمان عكموش212682

139بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمازن عباس هالل544266

140بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرمحمد علي موح211220

ن سالم حمزة460602 141بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحسير

ن459618 ن محمد حسير 142بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرحسير

143دبلوم2الكفل12622بابلذكرحمزة خزعل رشيد211641

144دبلوم2الكفل12622بابلذكرعلي خضير عبيس461599



145دبلوم2الكفل12622بابلذكرجهاد جير علي460100

146دبلوم2الكفل12622بابلذكركرار جاسم حميد211636

147دبلوم2الكفل12622بابلذكرعباس لفته عبدعلي460598

148دبلوم2الكفل12622بابلذكريوسف رعد جابر459584

149دبلوم2الكفل12622بابلذكروسام كريم حداوي459735

150دبلوم2الكفل12622بابلذكركاظم حبيب مراد460977

151دبلوم2الكفل12622بابلذكرحيدر المي عبدهللا211512

152دبلوم2الكفل12622بابلذكرمرتضن سعد محمد552411

153دبلوم2الكفل12622بابلذكرحسام هادي علي528969

ن رحيم كاظم170850 154دبلوم2الكفل12622بابلذكرحسير

155دبلوم2الكفل12622بابلذكرعمار حاكم منىسي211093

156دبلوم2الكفل12622بابلذكرمحمود عباس علي460727

157دبلوم2الكفل12622بابلذكرصفاء علوان مهدي317094

158دبلوم2الكفل12622بابلذكرصالح مهدي عبدالمهدي460763

159دبلوم2الكفل12622بابلذكرنعمة محمد نور459785

160دبلوم2الكفل12622بابلذكرعبيد علي كريكش459938

161دبلوم2الكفل12622بابلذكرغيث علي لفته460230

162إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمد حسن اكريدي459832

163إعدادية2الكفل12622بابلذكرعبدهللا عباس رشيد212720

164إعدادية2الكفل12622بابلذكرعلي محمد عزيز211143

ن عبدهللا212766 165إعدادية2الكفل12622بابلذكرعلي حسير

166إعدادية2الكفل12622بابلذكرزيد اياد حمزة212704

167إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمد كاظم محمد459605

 عبدعلي عالوي170542
168إعدادية2الكفل12622بابلذكرمصطفن

169إعدادية2الكفل12622بابلذكرمصطفن وهاب عبدالعباس555871

170إعدادية2الكفل12622بابلذكرمصطفن ضياء مظهر461588

171إعدادية2الكفل12622بابلذكرقاسم مالك حسون212761

ن يحير محسن561728 172إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسير

173إعدادية2الكفل12622بابلذكرمؤيد فخري حمزة170765

174إعدادية2الكفل12622بابلذكرمنتظر راشد تركي461522

175إعدادية2الكفل12622بابلذكرعباس عبيد مجباس552420

176إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمد عدنان خادم460353

177إعدادية2الكفل12622بابلذكركريم دود عبدهللا211203

178إعدادية2الكفل12622بابلذكرابراهيم عبدالحليم عبدعلي461817

179إعدادية2الكفل12622بابلذكرمنتظر جواد كاظم170635

180إعدادية2الكفل12622بابلذكرمصطفن عباس عبود211479

181إعدادية2الكفل12622بابلذكرمسلم عباس علي460513

182إعدادية2الكفل12622بابلذكريونس ابراهيم حسن459745

183إعدادية2الكفل12622بابلذكرعبدهللا عباس علي552350

184إعدادية2الكفل12622بابلذكرعبدهللا جاسم محمد552378

ن عبدالكاظم459587 185إعدادية2الكفل12622بابلذكرعلي حسير

ن حاكم حسن461143 186إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسير

187إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمد عباس خضير460686

ن جير212670 188إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمد حسير

189إعدادية2الكفل12622بابلذكركرار تركي عطية170528

190إعدادية2الكفل12622بابلذكرامير ابراهيم عبيد212759

ن552430 191إعدادية2الكفل12622بابلذكرسيف محسن حسير

192إعدادية2الكفل12622بابلذكرعامر غالب محمد462094

193إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسن فالح عبدالحسن461696

194إعدادية2الكفل12622بابلذكرمهدي حامد فاضل552155

يف عزيز460734 195إعدادية2الكفل12622بابلذكركرار رسر

196إعدادية2الكفل12622بابلذكرعبدالكريم محسن عبداالمير460568



ن461902 ن عالء حسير 197إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسير

198إعدادية2الكفل12622بابلذكرمؤتمن جاسم محمد211651

 علي459915
ن 199إعدادية2الكفل12622بابلذكرعلي حسير

ن212669 200إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمد سليم حسير

ن552313 201إعدادية2الكفل12622بابلذكرحيدر محمد حسير

202إعدادية2الكفل12622بابلذكرمجتبا حسن علوان460573

203إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحسن خليف عكموش211593

204إعدادية2الكفل12622بابلذكروسام علي اسماعيل461999

205إعدادية2الكفل12622بابلذكرحيدر طعمة خضير212740

ن جعفر حبيب461203 206إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسير

ن عبيد552384 207إعدادية2الكفل12622بابلذكرثائر حسير

208إعدادية2الكفل12622بابلذكرمصطفن محمد كاظم460075

209إعدادية2الكفل12622بابلذكرساهر فرحان خليل459506

غام عباس عبد552403 210إعدادية2الكفل12622بابلذكررصن

211إعدادية2الكفل12622بابلذكررحيم دود عبدهللا211199

212إعدادية2الكفل12622بابلذكرليث خليل محسن461246

213إعدادية2الكفل12622بابلذكركريم عبدالكاظم عبدالحمزة459693

214إعدادية2الكفل12622بابلذكروالء يوسف سعيد544255

ن جاسم459720 215إعدادية2الكفل12622بابلذكرقاسم حسير

216إعدادية2الكفل12622بابلذكراحمد رزاق عبدالعباس461103

217إعدادية2الكفل12622بابلذكرمجتير ماجد هادي460641

218إعدادية2الكفل12622بابلذكرمصطفن مجيد عبدالعباس461429

219إعدادية2الكفل12622بابلذكرمرتضن صبحي محمد460310

220إعدادية2الكفل12622بابلذكرصالح مهدي هارون460772

221إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمد عدنان سكران210910

 علي نجم211194
ن 222إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسير

ن حيدر هارف462298 223إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسير

224إعدادية2الكفل12622بابلذكرمنتظر اركان سيد459486

225إعدادية2الكفل12622بابلذكرعلي محمد نوري461062

ن210869 226إعدادية2الكفل12622بابلذكرحيدر حمزة حسير

227إعدادية2الكفل12622بابلذكراسالم رحيم عبدالمهدي211300

228إعدادية2الكفل12622بابلذكرحيدر علي فاهم170619

229إعدادية2الكفل12622بابلذكرمصطفن حليم سعيد212734

230إعدادية2الكفل12622بابلذكررعد ابراهيم نتيش461099

231إعدادية2الكفل12622بابلذكرمصطفن عباس جعفر210857

232إعدادية2الكفل12622بابلذكرزيد حسن علي552215

233إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمد علي محمد552484

ي طرخان212667
ن هانن 234إعدادية2الكفل12622بابلذكرياسير

235إعدادية2الكفل12622بابلذكركاظم مهدي مطلك460384

236إعدادية2الكفل12622بابلذكرمنير نض حمادي212679

237إعدادية2الكفل12622بابلذكرغيث علي كاظم211153

238إعدادية2الكفل12622بابلذكرمنتظر محمد تركي212672

239إعدادية2الكفل12622بابلذكركرار محمد عبدالمهدي170696

240إعدادية2الكفل12622بابلذكررسول هادي مرزة211210

241إعدادية2الكفل12622بابلذكرعمران علوان شاكر461641

ي برية212674
ن راضن 242إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسير

243إعدادية2الكفل12622بابلذكرزيد تركي عطية212664

244إعدادية2الكفل12622بابلذكرعلي عائد ابراهيم561729

245إعدادية2الكفل12622بابلذكركرار نوري عبداالمير461001

246إعدادية2الكفل12622بابلذكراحمد حسن كريم459638

247إعدادية2الكفل12622بابلذكرمصطفن مخلف هالل460135

248إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمد هيثم مرزة212715



249إعدادية2الكفل12622بابلذكربالل عدنان خادم461612

250إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمد رياض جاسم461131

251إعدادية2الكفل12622بابلذكرماهر قاسم ناظم462242

252إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمد حمزة حسن460327

ن سعيد جواد170826 253إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسير

 راشد تركي461537
254إعدادية2الكفل12622بابلذكرمصطفن

ن حمزة555865 255إعدادية2الكفل12622بابلذكرعالء حسير

256إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمد خالص حاتم460415

257إعدادية2الكفل12622بابلذكرمصطفن فالح عبدالحسن461683

258إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسن هادي كاظم212683

ن كريم حسن459819 259إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسير

260إعدادية2الكفل12622بابلذكرصفاء يوسف حسن212686

261إعدادية2الكفل12622بابلذكرطه خضير عباس211109

262إعدادية2الكفل12622بابلذكراحمد عباس عبدالحسن552180

263إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسن مهدي عبداالمير212702

264إعدادية2الكفل12622بابلذكرحيدر محمد كاظم459894

265إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمود عبدهللا محمد212662

ن461630  عالء حسير
266إعدادية2الكفل12622بابلذكرمصطفن

267إعدادية2الكفل12622بابلذكرقاسم عبداالمير منىسي212705

268إعدادية2الكفل12622بابلذكرابراهيم سلمان عكموش212680

269إعدادية2الكفل12622بابلذكرحبيب جعفر حبيب461199

270إعدادية2الكفل12622بابلذكرميثم رافد عدنان459643

271إعدادية2الكفل12622بابلذكرعلي فهد محمد552163

272إعدادية2الكفل12622بابلذكرصادق فاضل حمزة462274

273إعدادية2الكفل12622بابلذكرمرتضن عباس خضير170718

274إعدادية2الكفل12622بابلذكرعلي عبدالجليل كاظم211520

ن علوان461207 275إعدادية2الكفل12622بابلذكرعلي حسير

276إعدادية2الكفل12622بابلذكرعلي فرحان علي552316

277إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمد سامي مزهر461513

278إعدادية2الكفل12622بابلذكرظاهر صادق محسن460244

279إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمد جواد كاظم460389

280إعدادية2الكفل12622بابلذكرعلي حمزة عبيد552173

281إعدادية2الكفل12622بابلذكراحمد رضا حمود461839

ن462150 282إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمد تركي حسير

283إعدادية2الكفل12622بابلذكرمصطفن محسن عبدهللا461981

284إعدادية2الكفل12622بابلذكرعدنان كريم جواد170804

285إعدادية2الكفل12622بابلذكرسجاد محسن جواد462366

286إعدادية2الكفل12622بابلذكراحمد عبدالحليم عبدعلي461669

287إعدادية2الكفل12622بابلذكرماهر عباس هالل544265

ن461935 288إعدادية2الكفل12622بابلذكرطالب حمزة عبدالحسير

289إعدادية2الكفل12622بابلذكرضياء محمد كاظم462081

290إعدادية2الكفل12622بابلذكرعقيل بهلول علي459813

291إعدادية2الكفل12622بابلذكرمجتير مخلف هالل460128

292إعدادية2الكفل12622بابلذكرعلي كامل جاسم552183

293إعدادية2الكفل12622بابلذكررضوان عباس كاظم462010

ن460215 294إعدادية2الكفل12622بابلذكرامير عباس حسير

295إعدادية2الكفل12622بابلذكرسجاد علي محمد462141

296إعدادية2الكفل12622بابلذكرهيثم كاظم مطر211477

297إعدادية2الكفل12622بابلذكراحمد ناظم عبداالمير461970

298إعدادية2الكفل12622بابلذكرعلي رضا هاشم545849

299إعدادية2الكفل12622بابلذكرامجد عجمي نور460282

300إعدادية2الكفل12622بابلذكرزيد موس محمدعلي210860



ن نعمة لفته459873 301إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسير

302إعدادية2الكفل12622بابلذكرعباس عادل كاظم552436

ن عامر سلمان552355 303إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسير

304إعدادية2الكفل12622بابلذكرسجاد عبدالخالق عبدعلي459648

305إعدادية2الكفل12622بابلذكرمحمد جعفر جبار459687

ن460173 306إعدادية2الكفل12622بابلذكراحمد صفاء حسير

307إعدادية2الكفل12622بابلذكرعلي فارس منصور461870

ن شاكر ارحيم461925 308إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسير

309إعدادية2الكفل12622بابلذكرمصطفن عباس خضير170605

 علي462332
ن 310إعدادية2الكفل12622بابلذكرغيث حسير

311إعدادية2الكفل12622بابلذكرعبدهللا مسلم علوان211582

ن عامر كاظم211003 312إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسير

313إعدادية2الكفل12622بابلذكرمخلد يوسف حسن212685

314إعدادية2الكفل12622بابلذكرانور كريم حسن460766

315إعدادية2الكفل12622بابلذكرجاسم محمد فخري210886

316إعدادية2الكفل12622بابلذكرحميد محسن سلطان211069

ن170611  علي حسير
ن 317إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسير

318إعدادية2الكفل12622بابلذكرعلي مهدي هارون212688

 محمد علي462006
319إعدادية2الكفل12622بابلذكرمصطفن

ن مهدي459749 320إعدادية2الكفل12622بابلذكركرار حسير

321إعدادية2الكفل12622بابلذكرحيدر محمد سالم460375

322إعدادية2الكفل12622بابلذكرسجاد جواد كاظم170560

ي461087 323إعدادية2الكفل12622بابلذكرعباس كريم صير

324إعدادية2الكفل12622بابلذكرمنتظر اكرم حميد461138

325إعدادية2الكفل12622بابلذكرمنتظر محمد علي460611

326بكالوريوس2الكفل12622بابلذكرباسم نوري كاظم170646

327دبلوم2الكفل12622بابلذكرعالء حاكم محمد170686

ن460840 328دبلوم2الكفل12622بابلذكريوسف علي حسير

ن461854 329دبلوم2الكفل12622بابلذكراحسان علي حسير

330إعدادية2الكفل12622بابلذكرفرحان كاظم محمد212785

331إعدادية2الكفل12622بابلذكرمالك حسون حسن211243

ن مراد صالح170535 332إعدادية2الكفل12622بابلذكرحسير

1بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىنغم فاضل منىسي460645

2بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىزينب مكصد ابراهيم552595

3بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىنورس موس منصور459663

ن عبدهللا552209 4بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىعبير حسير

ن460258 5بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىايات رياض عبدالحسير

6بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىزينب عباس شعالن170753

ي هادي212697 7بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىارساء صير

8بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىفاطمة مهدي عبداالمير461470

9دبلوم2الكفل12622بابلأنيىنورمان عادل كاظم552205

10دبلوم2الكفل12622بابلأنيىرواء محمد كاظم459859

11دبلوم2الكفل12622بابلأنيىنورالهدى احمد حمزة459878

12إعدادية2الكفل12622بابلأنيىزهراء كاظم عبدالعباس459805

13إعدادية2الكفل12622بابلأنيىزهراء منصور عبداالمير460793

14إعدادية2الكفل12622بابلأنيىسحر باسم نعمة545798

15إعدادية2الكفل12622بابلأنيىخولة رضا سعيد552394

ملوك سامي مزهر460790
16إعدادية2الكفل12622بابلأنيى

هدية علي حسن210906
17إعدادية2الكفل12622بابلأنيى

18إعدادية2الكفل12622بابلأنيىنرسين عبيد عبدالعباس459773

1ماجستير2الكفل12622بابلأنيىارساء محمد رشيد460323

2بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىرغد عباس يحير211063



3بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىصفا عايد هارون460778

ن عبدهللا459568 4بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىاسيل حسير

5بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىزينب عيدان جاسم210980

6بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىفاطمة حمزة محسن460083

7بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىرغد عبيد عبدالعباس460758

ن عباس عبدالزهرة460545 8بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىحنير

ن كاظم460246 9بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىايمان حسير

ن قاسم عجمي460721 10بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىبنير

11بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىساهرة حميد دخيل259265

ن حمود460821 12بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىايمان حسير

13بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىعذراء منصور عبداالمير460804

14بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىرفق مهدي حسن459884

زهراء علي محمد460153
15بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيى

16بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىغيداء عبدالجليل كاظم211621

17بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىجيالن رزاق عبدالعباس460482

رنا علي لفته210915
18بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيى

19بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىايناس سالم علي552630

20بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىاالء جسام كيون460426

21بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىبتول عباس علي552306

خديجة سامي كاظم211342
22بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيى

23بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىهجران فالح عبدالمهدي211462

24بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىمها مسلم علوان170584

25بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىامال خلف جواد319734

26بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىتغريد عامر جدوع211412

27بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىمنال محمد نور459782

28بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىهدى تاية هارون170480

29بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىسحر علي حسن459909

كوثر علي محمد462477
30بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيى

31بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىسعاد حميد جير552304

32بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىبتول محمد حسن170714

33بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىضح كامل مزهر211316

34بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىثريا احمد حمزة545685

ن حمود460824 35بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىفاطمة حسير

شموس فرحان علي460498
36بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيى

37بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىزينب عباس علي211428

38بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىهديل وليد مردان152188

39بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىميس عباس عبدالمهدي296320

40بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىسجا طالب فرحان460936

41بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىريام صادق عبيد460269

42بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىعهود سعد محمد459829

43بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىصبا خليف علوان212663

44بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىفاطمة عباس عبد552162

زهراء راشد تركي459721
45بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيى

46بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىايالف مهدي جاسم459741

47بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىزينب كريم جير460640

عذراء علي حمود460814
48بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيى

49بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىوفاء عبيد عبدالعباس460750

50بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىفاطمة جواد هارون212666

51بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىرفيف جاسم محمد211487

52بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىمريم صاحب علي462050

ريام علي محمد460158
53بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيى

ن211123 انوار تركي حسير
54بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيى



55بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىفاطمة رزاق عبدالعباس460287

االء علي حمود460809
56بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيى

57بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىبيداء كاظم عبدالعباس460169

58دبلوم2الكفل12622بابلأنيىغصون فرحان حسون170707

59دبلوم2الكفل12622بابلأنيىبان محسن عبداالمير462040

60دبلوم2الكفل12622بابلأنيىنرجس ماجد هادي211275

61دبلوم2الكفل12622بابلأنيىسحر طاغوت محسن460549

كوثر سامي كاظم211363
62دبلوم2الكفل12622بابلأنيى

63إعدادية2الكفل12622بابلأنيىسارة احمد حمزة461148

64إعدادية2الكفل12622بابلأنيىزهراء قاسم صالح170522

65إعدادية2الكفل12622بابلأنيىبان عادل كاظم552331

66إعدادية2الكفل12622بابلأنيىسحر احمد عبدعلي211285

67إعدادية2الكفل12622بابلأنيىافتخار صادق كاظم459676

68إعدادية2الكفل12622بابلأنيىرواء غانم هادي459581

69إعدادية2الكفل12622بابلأنيىزهراء سالم عبيد460470

70إعدادية2الكفل12622بابلأنيىايات صاحب ساجت462292

ن سعد عباس552328 71إعدادية2الكفل12622بابلأنيىبنير

72إعدادية2الكفل12622بابلأنيىاالء حسن مرزة461994

ن قاسم عجمي460716 73إعدادية2الكفل12622بابلأنيىحنير

ي حسن462305
74إعدادية2الكفل12622بابلأنيىايات راضن

75إعدادية2الكفل12622بابلأنيىرساب مسلم حسن459769

76إعدادية2الكفل12622بابلأنيىطيبة صالح حسن461493

77إعدادية2الكفل12622بابلأنيىارساء فالح عبدالحسن461709

78إعدادية2الكفل12622بابلأنيىزهراء جواد هارون212665

79إعدادية2الكفل12622بابلأنيىصفا زيد حمزة461163

ي حسن212700
80إعدادية2الكفل12622بابلأنيىزينب راضن

81إعدادية2الكفل12622بابلأنيىارساء عواد كاظم211081

82إعدادية2الكفل12622بابلأنيىفاطمة عالوي حمد210853

83إعدادية2الكفل12622بابلأنيىطيبة عدنان عبداالمير460453

ن عناد170599 84إعدادية2الكفل12622بابلأنيىحوراء حسير

85إعدادية2الكفل12622بابلأنيىرقية نض فالح460576

ن170596 زهراء علي حسير
86إعدادية2الكفل12622بابلأنيى

87إعدادية2الكفل12622بابلأنيىحوراء هادي مرزة211215

88إعدادية2الكفل12622بابلأنيىدينا مجيد سعيد460854

فاطمةالزهراء محمد علي212693
89إعدادية2الكفل12622بابلأنيى

90إعدادية2الكفل12622بابلأنيىزينب هادي عبداالمير211147

91إعدادية2الكفل12622بابلأنيىهدى منصور سعد211448

92إعدادية2الكفل12622بابلأنيىليل طالب عبد212695

93إعدادية2الكفل12622بابلأنيىفاطمة عباس عبدالمهدي296328

94إعدادية2الكفل12622بابلأنيىرساب خليل ابراهيم212671

95إعدادية2الكفل12622بابلأنيىمين خليف علوان212661

96إعدادية2الكفل12622بابلأنيىاوراس عباس خضير170549

97إعدادية2الكفل12622بابلأنيىفاطمة جهاد جاسم459609

98إعدادية2الكفل12622بابلأنيىنور محمد فخري210890

 حسان علي462116
ن 99إعدادية2الكفل12622بابلأنيىبنير

ن ياس عباس459724 100إعدادية2الكفل12622بابلأنيىياسمير

101إعدادية2الكفل12622بابلأنيىفاطمة فارس منصور461889

ن545843 102إعدادية2الكفل12622بابلأنيىزينب تركي حسير

خديجة تركي سعد460635
103إعدادية2الكفل12622بابلأنيى

104إعدادية2الكفل12622بابلأنيىحوراء يوسف محمد552301

105بكالوريوس2الكفل12622بابلأنيىوسن هادي حسن460694

1دكتوراه2النيل االمام 42623بابلذكرمثين عبدالجبار عبود420929



2ماجستير2النيل االمام 42623بابلذكرفالح مهدي عبدالسادة89985

3ماجستير2النيل االمام 42623بابلذكروسام لهمود نادوس144330

4ماجستير2النيل االمام 42623بابلذكرعثمان رهيف مدلول422210

 علي337310
ن 5ماجستير2النيل االمام 42623بابلذكربارق عبدالحسير

ي339603 6ماجستير2النيل االمام 42623بابلذكراحمد مجيد عريير

7ماجستير2النيل االمام 42623بابلذكرعلي حميد غاوي339963

8ماجستير2النيل االمام 42623بابلذكرحيدر عباس عبداالمير337056

9ماجستير2النيل االمام 42623بابلذكراركان عباس كاظم342654

10بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكركريم نعمه عبد335840

11بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرسعدي نعمه عبد421574

ن خفيف144334 12بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي عبدالحسير

13بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعبدالهادي خلفه دحام420440

ن عبد هللا337007 14بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعبد الجبار حسير

15بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرصفاء كامل عبيد421806

ن342271 ن صاحب عبدالحسير 16بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعبدالحسير

17بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد عبيد عزيز342631

 علي سيف335225
ن 18بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

19بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرماجد عبدعلي نعمه335989

20بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرجمال ظاهر برير90135

21بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعالء وهاب عبيد555890

22بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرجمال عبدهللا نارص74413

ن342355 23بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحيدر علي حسير

ن جدوع ابراهيم90492 24بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

25بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرسعد هادي عبدالحسن342599

26بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد عبدالحسن علي144427

ن90834 27بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد نعمة حسير

28بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد سلمان كيطان524924

29بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد عباس هاشم74912

30بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي نجم عبيد342208

ن427547 31بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد عبدعلي عبدالحسير

32بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد عباس هاشم420879

33بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرسداد عبداالمير هادي422299

34بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمهدي سالم جبارة335491

35بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراسالم داود سلمان342370

36بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمهند عباس علي429471

37بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد وناس نارص342691

ن430421 ي عبدعلي عبدالحسير
38بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرهانن

39بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكروليد عبدالكاظم هاشم342719

ن محمد420272 40بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرزاهد حسير

41بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرنبيل عائد حسن75018

42بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحازم غازي عبيد342686

ي339416 43بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسن ماجد ناجر

44بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحيدر حطحوط عبود88848

45بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعالء ابراهيم كاظم339973

46بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرنصير يونس عبيد426661

47بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسن يحير ابراهيم420941

48بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرنض عبدالجبار عبود334851

49بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحيدر عبدالحسن علي144431

50بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعبدالحميد شاكر مطر90072

51بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمنتض خليل محسن144354

52بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرجواد عودة جواد342388

53بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحيدر محمد عبيد525048



54بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرصفاء سعدون كاظم338944

55بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي عبدهللا نارص336097

56بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي جميل حياوي430824

57بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرضياء وهاب عبيد342478

58بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرميثاق علي يوسف525153

59بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرقاسم حطحوط عبود90346

ن420836 60بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعامر رسحان عبدالحسير

ن محسن75210 61بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمسلم عبدالحسير

62بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرلؤي كامل عبادي90723

ن335736 63بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرنصير عادل حسير

64بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرنصير كامل عبادي90433

65بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحيدر نعمة مظلوم339142

66بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرباسم مطر عراك144299

67بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمنصور عبداالمير عاضي426711

68بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرسيف عبدالكاظم كميت335107

69بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكروليد خالد بحر421526

70بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعقيل حطحوط عبود421474

71بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمؤيد سيف داخل426671

72بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمختار عبداللطيف صير342688

73بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد داود سالم90588

74بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرطالب جعفر تايه342419

ن525148 75بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسن عالوي حسير

76بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسن فالح مهدي339907

77بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرفؤاد عطية ذياب144276

78بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرسيف غازي صدام144298

79بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرقيض تركي عبيد524895

80بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد طالب غافل339457

ي كاظم420885
81بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي هانن

82بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعدي كامل عبادي90313

83بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكررزاق تركي مصيخ421557

84بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحيدر مصطفن محسن338973

85بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحيدر علي جاسم75028

ن مهدي421492 86بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرسامر عبدالحسير

87بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرقضي شالل شياع144379

88بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكريارس سالم عبيد429429

89بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرجواد عبدالكاظم هاشم420422

90بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكررضا طاهر حبيب524928

ن336201 91بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمنذر علي حسير

92بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي عبدالحسن خليف74956

93بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد كاظم ابراهيم342262

94بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكروائل سعدي عبدالحمزة74741

95بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد هالل مطر74578

96بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد ابراهيم موس422196

97بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرايمن احمد رحيم334627

98بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمعد جواد كاظم89954

99بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحيدر نجم عبيد144270

100بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرزيد نادم سكندر90181

اد524907 101بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد سلمان رسر

102بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراسامة عدنان علي342236

103بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعماد سعود عبيس421445

104بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكروسام نسيم عزيز74820

105بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعدي عبدالكاظم عبدالحسن75392



106بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحيدر عبداالمير ليهدب340182

107بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرباسم صكب رجه74607

ن335428 108بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسن نايف حسير

109بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرانور مهدي عبدالحمزة89993

ي90285 ن ماجد ناجر 110بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

111بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد صير جاسم420899

112بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد كاظم نعمة337032

113بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرامير علي كاظم555894

114بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد رزاق جير144359

115بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرهيثم تركي كزار144447

 علي عبدالحمزة339679
ن 116بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

117بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن فرات فالح422266

118بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرامير غانم خضير421540

119بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد داخل عبدالحمزة336168

120بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكريارس عبدالرضا مخيف272643

121بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرغيث غازي صدام429482

122بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرانور سعد جارهللا144397

 علي خليل525170
ن 123بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

124بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد سعدي محسن74678

125بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرضياء فجر وادي421890

126بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن يوسف حمزة339064

ن ثجيل421507 127بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحميد حسير

128بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد حليم عبدهللا144409

129بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكريوسف سلمان عبدهللا342432

130بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد عبدالكاظم محمد89038

131بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرازهر تركي عبيد524893

132بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحميد فالح سلمان342389

ن طالب صير339793 133بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسنير

ن هادي مزاحم90956 134بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

135بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراياد علي مرزة338952

136بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسن فالح هايس420316

137دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرسالم علي عبيد342498

ي339181
138دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرنادم سكندر مطين

139دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد عطلة عليوي524873

140دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكراحمد حمزة عبدالرضا74429

141دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكركاظم محمد عبيد90274

142دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرماهر عبدالكاظم محمد339670

ي مظلوم420467
143دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرداود غين

144دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرعلي عادل ثابت420849

ي نهابة342623
145دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرفوزي راضن

146دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكركاظم حطحوط عبود420449

147دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرعباس جاسم نارص334704

148دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرعلي عبدالزهرة كاظم524904

149دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكراحمد رحيم عبدالرضا524879

150دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرابراهيم حبيب جاسم335807

151دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكررزاق سفاح جابر339727

152دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد عايد عبدالحمزة339515

153دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرثابت عبدالكاظم هاشم420820

154دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكراياد عائد حسن339955

ن دعيج نجم90902 155دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

156دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد شالل سعيد340155

157دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكروسام عبدالجواد تعبان524909



158دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرهشام عبدالجواد تعبان420948

159دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرحافظ حمزه عبادي420507

160دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكراحمد حامد محيل88874

161دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرضياء عبدهللا خشيف339750

162دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكراحمد برزان عبداالمير422223

163دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكررزاق كريم سلطان429576

164دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرجاسم شحاذة رسحان524874

165دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد جفات موح89932

166دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكراحمد داود سلمان74787

167دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد عصام علي74423

168دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكراحمد سالم حميد421716

169دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرحيدر جواد كاظم334182

170دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرعلي حسام علي339663

171دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرانمار حيدر علي422252

172إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعامر عيدان عبدالحمزة339555

173إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعبيس سفاح جابر144413

174إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكررحيم جاسم كاظم420437

175إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمهدي مخيف جاسم427214

176إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرهيثم عبدالشهيد عبود524898

177إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعماد رستيل عبيد342384

ن75162 178إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكررحيم عبيس حسير

179إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمؤيد هاتف علي75329

180إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكراياد عناد جسام75079

181إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكروسام سلمان حمزه90022

182إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرطالب شحاذة حسون144366

183إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكركرار محمد حمود342457

1ماجستير2النيل االمام 42623بابلذكركرار سالم عبيد429439

2دبلوم عالي2النيل االمام 42623بابلذكرمنتظر رزاق سفاح335082

3بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي صالح حسن340141

ن مهدي144337 4بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرسجاد عبدالحسير

5بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد خضير حديد342326

6بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي يوسف سلمان420227

7بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد رسول عبيد75604

8بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمنتظر جواد عبدالكاظم525042

9بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرسامر عامر عبد427249

ن وسام خربط338985 10بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

ن89401 11بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكررياض عبدالكريم حسير

12بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرهادي حمزة محمد420998

13بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكروسام فالح مهدي144347

14بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي حمزة علي342266

15بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرسجاد جواد عبدالكاظم420482

 علي426935
ن 16بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي تحسير

17بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعباس حيدر زعال336972

ن حريز420362 18بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراياد حسير

ي91019
19بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرصفاء خضير مطين

20بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن كريم شاكر90006

 علي عاضي342588
ن 21بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

22بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي قاسم محمد525156

23بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد عباس عليوي90179

ي حنون144370
24بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحميد راضن

25بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد حمود ذياب420254

26بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرهشام سليم عيدان75072



27بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمنقذ حامد مجبل144393

ن جاسم90615 28بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسن تحسير

ن144384 29بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرسجاد علي حسير

30بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي عباس عبدالسادة74804

31بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرسليم طعمة بدع339520

32بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعباس فليح حسن90559

33بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد حمزة عبيد75557

34بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي عظيم حمزة144281

35بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي نجم عبيد340186

36بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرقيس عبد الرضا حمزه339191

37بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرسيف جبار عبيد89384

38بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكروسام عباس عبداالمير74550

ي طعمة337260 39بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمنتظر حرنر

40بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي طعمة ديكان342466

41بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحميد احمد مجبل337172

42بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرصفاء جمال عبداالمير342695

43بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعمار علي عبادي334907

44بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد جاسم عميشان335400

ن334921 45بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرزاهر ستار حسير

46بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد خضير يوسف89952

47بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد منير احمد75524

48بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن محمد عطلة336061

ي كاظم90208
ن هانن 49بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

ن مكطوف مهدي90027 50بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

51بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمرتضن حامد مجبل237898

52بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعبدالخالق ستار نايف420673

53بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعامر عبيس موس335147

54بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكروضاح سالم علي336560

55بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد محمد عبدالشهيد420750

ن كاظم91055 56بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكركرار حسير

57بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرسيف علي عبادي334881

58بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمود طالب عبيد342459

59بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحيدر منذر عبيس75592

ن75655 60بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرامير علي عبدالحسير

61بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسام علي هادي90921

62بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسام عبدالكريم كاظم144275

63بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد سعود عبيس91144

64بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرسالم محسن عبدالكاظم342294

65بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراثير عيىس حسن75363

66بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحيدر نبيل رزاق338904

67بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي مهدي صالح90454

68بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرسمير مهدي مكطوف74494

69بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد عباس احمد75697

70بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي عليوي عبد237913

71بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرنعمة علي نعمة74646

72بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرنضير كيطان محيل90691

73بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي نعمه مظلوم421515

74بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي كاظم موح144440

 علي هادي91073
ن 75بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

ي كاظم144277
76بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسن هانن

77بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرذوالفقار عبدالمهدي لفته421482

78بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكررائد محمد لفته420290



79بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعباس حبيب علوان339652

80بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحيدر علي ساجت334496

81بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعبدالرحمن رهيف مدلول90370

82بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراكرم احمد عبيد335346

ن حريز420737 83بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرضياء حسير

ف عيىس حسن339464 84بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمرسر

85بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرباسم هوه حسن342442

ن رسول عبيد144445 86بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

87بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد نوري رشيد342617

88بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد جبار عبيد89080

ن مدلول144420 89بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعبدهللا عبدالحسير

90بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد حسن نجم335011

91بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد منصور دليل342662

92بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرنض طعمة بدع420321

93بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي جعفر نجم342199

ي89424
94بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسام حامد راضن

95بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكريارس هادي عبدالحمزة144405

96بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد علي هادي74418

97بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمرتضن غانم خضير90633

ن بدر75636 98بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمهند تحسير

99بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد شاكر ناهي420957

100بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي مراد عبيد89773

101بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكركفاح هادي عبدالحسن427072

102بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسن علي حسن339232

ن كاظم طعمة75118 103بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

104بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي حيدر تركي237910

105بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي عبداالمير كامل525162

106بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد موس عبدالحمزة74688

ن رحيم عبيد339933 107بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

108بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمهند عباس ظاهر336141

ن ثجيل144284 109بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد حسير

ي422278 110بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكررسمد محمد عريير

111بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرامير هاتف علي340161

112بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد قحطان عدنان429586

ي144417 113بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحيدر مجيد عريير

114بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعباس هادي علي420855

115بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراثير سامي عبيد237901

116بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمهدي موجد صالح74508

117بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي محمد عيىس420338

ي عبدعلي144422
118بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد هانن

ي420457 119بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي هادي ناجر

120بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرصادق كاظم موح74563

ن90137 121بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد غالي عبدالحسير

122بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد كاظم ابراهيم75141

123بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرسجاد خالد حميد335365

124بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرامير سامي عبيد90665

 علي حسن91030
ن 125بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

126بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي رياض خلفة74668

ن حميد339491 127بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرقاسم عبدالحسير

128بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمالك علي مالك75712

ن احمد كاظم342730 129بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

 علي كبيش337188
130بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمرتضن



131بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن مجيد سهيل291713

ن حمود74851 132بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد حسير

133بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكريحير صالح جالت144326

134بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعامر عباس كاظم144367

135بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي عامر موس342474

ن كاظم نعمة144434 136بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

137بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعالء عامر عبدعلي90152

138بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمنتظر عبدعمران سلمان421601

139بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرظاهر مجيد عبدالحسن90064

140بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكركرار منذر عبيس74502

141بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكريارس عامر عبد339155

 عبدعلي336343
ن 142بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي حسير

143بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرليث عماد جاسم339084

144بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي جاسم عميشان335410

145بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرراهب كتاب تاية338999

146بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعباس رعد غايب144400

ن علوان74693 147بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرقحطان حسير

148بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكركرار عبدعلي نعمة89822

149بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكركرار حيدر علي342721

ن342530 150بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن عباس حسير

151بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي عاشور عيدان339207

152بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد رضا هاشم420515

153بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد رحيم نعمة339269

154بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراسامة حمزة علي144292

 تركي نايف90864
ن 155بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

156بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي كاظم حطحوط75225

157بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكروليد خالد عودة342393

158بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد علي خليل75646

159بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد مجيد مهدي342423

160بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمود داود مطر74399

161بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد شهيد عبيد338913

162بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرولي علي عبود74403

ن موس74750 163بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرهادي حسير

164بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد عبدالستار عبود524875

165بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد سليم نعمه91060

166بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراسيل سلمان حمزة74617

167بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرميثاق معاون عسل88897

ن545704 168بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي محمد حسير

169بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد عبدهللا هربود75573

170بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعامر خضير عبدالحمزة335418

171بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعواد حامد علوان144360

172بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرسجاد وحيد لفته144263

173بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرسجاد خليل خربط74928

174بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحيدر علي كاظم555895

 علي75217
ن  تحسير

175بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن

176بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرقحطان عادل حسن75168

177بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد سلمان عبيد360236

178بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعبدالسالم حميد مجبل89913

179بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكركرار حيدر جاسم75046

180بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرفاضل نعمة صير335711

ن338878 181بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي سعدون حسير

182بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكروسام طالب غافل90418



183بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمشتاق طالب سمير144442

184بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن داخل عبدالحمزة420709

185بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد سعدي عبدالحمزه74756

186بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد ريان كزار89143

187بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكريارس علي حمزة90465

188بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي عبد جاسم75258

189بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد حمزة عبدالحسن75381

 علي74474
ن 190بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد تحسير

ي90648
191بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد ماجد راضن

192بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعباس عبدهللا نارص339401

193بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي كريم عبد144265

ي75628 194بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد عباس صير

195بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعودة جواد عودة342396

196بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحسن عبدالكاظم حسن144425

197بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرحامد حاكم خليل342314

198بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرطيب ماجد عيدان334158

199بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد صالح هادي75532

200بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن عبيس حسن90883

201بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرامجد حامد حمزة74594

202بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد عبيد كاطع144418

203بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكركرار رسمي محي335653

204بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكروسام عائد حسن88816

205بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد عمار محسن342367

206بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن ناضل احمد340111

207بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد فرقد حمزة90012

208بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي عباس خليف420720

209بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعيىس عبدعلي شهيب338936

210بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعلي قائد سلمان144266

211بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراحمد عقيل عبدالحسن74780

ن89729 212بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرزين العابدين محمد حسير

213بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكركرار حيدر عبيس420353

214دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرعلي نجم عبيد90357

215دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد سالم عبدالكاظم337098

216دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكراحمد علي عبود75703

217دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكررامي مرزة موس337120

218دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرمرتضن سالم مجبل337287

219دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرعلي محمد مكطوف337041

ن342545 220دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرعلي عباس حسير

221دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرحمزة بشار عبدالكاظم428028

222دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد رحيم عبدالكاظم342648

 علي طالب75663
ن 223دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

224دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكراحمد عبدهللا خشيف339775

225دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرعلي حافظ هاشم342578

226دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكراحمد لطيف كاظم74524

ن خفيف342246  عبدالحسير
227دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن

228دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرعلي خالد حميد334223

229دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرجاسم محمد كريم339111

230دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرعلي مسلم كاظم90578

ي90670
231دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن ماجد راضن

232دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكراسعد خالد داود74486

233دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكراحمد صير جاسم90622

234دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرزيد غانم خضير144353



235دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرحسن ابراهيم عبيد90473

236دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرعلي ارشد عباس74734

237دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرعلي كاظم ابراهيم89202

238دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرتوفيق حمزة وشاح90528

239دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكررائد حميد حمزه144389

 علي مالك75617
ن 240دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

241دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد عواد ابراهيم524913

242دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد فوزي جير74840

243دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرعالء حميد سبع144282

ن89887 244دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكراحمد غازي عبدالحسير

245دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرعادل مكطوف سالم74772

246دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرعلي نايف جابر144444

247دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرهمام علي عباس75510

248دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرمهند حمزة محمد422290

 محسن علي524883
ن 249دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

250دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكركرار اياد محمد144260

251دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد اثير رزاق90174

252دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكركاظم احمد كاظم90795

253إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعلي محمد نجم342212

ن ثجيل421008 254إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكركرار حسير

ن340194 ن رياض حسير 255إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسنير

256إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعلي كريم مهدي144301

257إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن حميد هادي342735

258إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعلي مهدي عبدالحمزه422176

259إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسن علي مرزة524939

ن رزاق جير88943 260إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

261إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرسجاد ناظم عطية339868

262إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكركرار حامد علي74997

 بشير عبدهللا74864
263إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن

ن خليل338858 264إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكروسام حسير

265إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمرتضن حسن نجم335053

266إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعدنان قحطان عدنان75582

ي339376
267إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعباس هليل دبىسر

268إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرسجاد يحير هادي91011

ن عبدالصاحب339843 269إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعلي عبدالحسير

270إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرهيثم مؤيد هاتف339177

271إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكراحمد عدنان علي342317

272إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن عباس عسكر74342

273إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد علي طاهر90993

274إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكريارس علي دعيج339979

ن334538 275إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرميثم علي عبدالحسير

ن حافظ عمران525177 276إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

277إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد ثامر ساجت342407

278إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكروليد ثامر عبدعلي524927

279إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن نادم سكندر339486

280إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسن حميد اسماعيل75057

281إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكراحمد صباح كاظم339528

282إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرسجاد كريم شاكر339630

283إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمسلم نجم عبيد339466

284إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكراحمد صالح هادي144386

285إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكراحمد عبدالحمزة هادي339783

286إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرسامر كاظم ابراهيم420283



287إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرجعفر ماجد حمزة420869

288إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعبيد نجم عبيد338929

ي عبدعلي427300
289إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسن هانن

290إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرجعفر عبدهللا حنون421422

ي75127 291إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن عباس صير

292إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعلي صالح هادي524889

293إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمرتضن هادي نارص421549

294إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعلي كريم جدوع383837

295إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكربسام هاشم كريم90018

ن صالح144271 296إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكراحمد حسير

297إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمرتضن محمد كاظم336081

298إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكررسول زاهر فوزي144373

299إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكراحمد منير احمد90096

300إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرسجاد محمد حسن334981

301إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرجعفر نوري عبداالمير144319

302إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد ارشد عباس89158

303إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعلي صالح مجبل339734

ن عبدالكريم جاويش421499 304إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

305إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرفاروق مجيد جابر335788

ي524887
306إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمجتير فجر راضن

307إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرباقر طارق كامل524945

308إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكراحمد فاضل عليوي335999

309إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحمزة كريم سلوم144355

310إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسن علي نعمه524908

ن عباس عبدالسادة144290 311إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

312إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرسجاد محسن ضيدان91212

313إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمرتضن عباس عبدالكاظم90372

314إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرسيف حسن خنجر90117

ي عبدعلي340048
315إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرباقر هانن

316إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمسلم نعمة كاظم336946

ن صالح هادي342513 317إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

318إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعلي شهيد كريم88966

319إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعمار محمد حمود426953

ن339743  عبداالمير حسير
320إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن

ي525157 321إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمرتضن عباس صير

ن محمد حمزة90714 322إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

323إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرابراهيم حامد حمزة337323

324إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعلي خليل ابراهيم335618

325إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكراياد رعد مطر334387

326إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرثامر عباس كاظم144280

327إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرقيس سعود عبيس90580

328إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعباس فجر وادي525005

329إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرامير علي كارشن334822

يف مدلول524899 330إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرابراهيم رسر

331إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن سالم عبيد429295

ن336230 332إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمرتضن محمد حسير

333إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعلي مازن عبدالكاظم342726

334إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد خالد كاظم339612

 علي حسن342562
335إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن

336إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرامير عصام ابراهيم339040

337إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعبدهللا مهدي رضا339129

338إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد ميثم حسن342521



339إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعمار علي حمزة75096

340إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسن علي خليل426553

341إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكراحمد منذر مهدي339448

342إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحيدر كريم شاكر144412

343إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكراحمد عباس عيىس524855

ن ثائر عالوي334647 344إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

345إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرليث مجيد موس340133

 عبدعلي144424
ن  حسير

346إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن

347إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرباقر محسن عبدالرضا90229

348إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعالء محمد احمد74980

349إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرثائر رافد عبدعلي144385

350إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعلي نسيم عزيز339642

351إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمنتظر حيدر محمد427763

ن احمد رحيم339539 352إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسنير

353إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد قحطان عدنان335671

354إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمصطفن جواد نحري340069

355إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحيدر سالم مجبل337297

356إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرسجاد ابراهيم حميد144264

357إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد حسن حمزة342250

358إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكريارس علي سلمان89922

359إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد زاهر فوزي237919

360إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد سعد جير339394

ن اياد عبيد524930 361إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

 سامي عبيد339571
ن 362إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسنير

363إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعبدهللا قاسم وفر545803

364إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرجعفر جاسم محمد339580

365إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرايمن صباح كاظم525124

 وسام علي340121
ن 366إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسير

367إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعباس فاضل مكطوف336517

368إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد جاسم محمد339172

369إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمهند صالح هادي524892

ن339056 370إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد عبداالمير حسير

ن بدر74990 371إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكربدر تحسير

372إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمقتدى صفاء وهاب335314

373إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد نارص نبات336277

374إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعلي كريم نجم339991

ي524933 375إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكراحمد محمد عريير

376إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكربسمان احمد عبيد545647

يف مدلول524871 377إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسن رسر

378إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعالء كاظم علي337180

379إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعلي رزاق سلمان339070

380إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرعلي عماد جاسم339720

381إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرميثم علي احمد525186

382إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرامير احمد رحيم524885

383بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعالء محمد عبيد339701

ن342429 384بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعباس كاظم حسير

385بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرمقدام عبدالحسن خليف75333

386بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرانور جفات موح545687

387بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكراياد رستيل عبيد144296

388بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرعباس عبداالمير علي88986

389بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلذكرنصير مهدي صكب342667

390دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكروسام حسان داود74938



391دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكركريم ساجت كاظم342494

392دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرعالء ظاهر حنون421582

393دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرمحمد عبيد نارص75691

394دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكراحمد صكب رجه90133

395دبلوم2النيل االمام 42623بابلذكرليث عيدان عبدالحمزة90043

396إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكراسامه عبدالكاظم كبان342507

397إعدادية2النيل االمام 42623بابلذكرحسن فاضل جاسم422143

1ماجستير2النيل االمام 42623بابلأنيىمريم محمد حبانة144328

2ماجستير2النيل االمام 42623بابلأنيىتيسير ماجد عيدان376699

نورة سلمان علي90601
3بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيى

4بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىاراء يحير ابراهيم525021

5بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىارساء كاظم زغير525069

6بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىعذراء دوهان كظيم74922

7بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىسعدية عبيد جبار342342

8بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىكميلة هاشم كاظم340032

9بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىانعام قاسم عبدالصمد524865

ية ساجت عليوي342347 10بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىخير

ي340074 نهله مجيد عريير
11بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيى

12بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىاناديل محمد كامل91227

13بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىناديه زيدان خليف426617

ن342640 14بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىرشا عباس حسير

اس طالب421588 15بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىامواج نير

علياء عامر عبدعلي334738
16بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيى

17بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىبيداء نايف جابر342233

18بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىافراح محمود كريم525181

19بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىوسن رزاق اسماعيل335392

زمن عامر عبدعلي422270
20بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيى

ي144309 ان مجيد عريير نير
21بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيى

22بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىنداء عوده جواد144286

23بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىنور عصام ابراهيم339688

ريام سامي عبدعلي74682
24بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيى

ن525058 25بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىرويدا شعالن حسير

26بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىعهود طاهر حبيب334568

هبة عبدعلي عبدالهادي335288
27بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيى

28بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىفاطمة داود سالم335383

29بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىصابرين طالب عسكر420786

30بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىارساء نض كبان342551

31بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىضمياء امطرسر عبيد524905

32بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىفرح فهد عبدالسادة74881

ن جاسم429450 33بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىهدى حسير

ي421835 سعاده تركي ناجر
34دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيى

35دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىاالء عدنان عبداالمير144439

36دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىوداد كاظم عطية426848

37دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىسحر محسن موس339888

ن427039 38دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىاثمار طالب حسير

39دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىلقاء جاسم عبدالحمزة420777

40دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىزينب مرزة حمزة74359

41دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىزينب سلمان خليل144295

ة عطية عباس90994 42دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىامير

43دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىرقية فاضل عباس339227

44دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىثناء ابراهيم رسول90733

ة جابر كيطان524921 45دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىامير



46دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىزينة عبيس حسن90291

ن صالح342257 ى حسير 47دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىبرسر

48دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىشيماء طعمه ضعيف339012

49دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىوردة عطية عباس90151

50دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىاوراس حامد عناد89886

دعاء هادي علي335273
51دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيى

52إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىأل عمران خضير339569

بيداء جابر علي421945
53إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيى

54إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىابتسام رحيم صلبوخ420759

55إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىاخالص اسود جبار89649

ي339709
56إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىانعام عبدالرحمن صحن

1دكتوراه2النيل االمام 42623بابلأنيىمنار عباس برهي339471

2ماجستير2النيل االمام 42623بابلأنيىزهراء سالم عبيد420375

3ماجستير2النيل االمام 42623بابلأنيىايالف مزهر هادي336029

4ماجستير2النيل االمام 42623بابلأنيىزينب سالم عبيد429267

5ماجستير2النيل االمام 42623بابلأنيىرواء عباس برهي340692

6ماجستير2النيل االمام 42623بابلأنيىرندة عباس برهي340745

اس طالب342445 7دبلوم عالي2النيل االمام 42623بابلأنيىضفاف نير

ي75247 8بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىكريمة ماجد ناجر

9بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىهبه كاظم طعمه75033

10بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىغصون سليم عيدان75551

عبير كاظم علي524896
11بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيى

12بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىصبا محمد كامل75518

13بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىزهراء عبدالرحيم عمران524919

14بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىفاطمة قيس وهاب340058

15بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىدعاء عامر عيدان342568

ابتهال علي عبادي334864
16بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيى

17بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىضفاف فرات فالح426756

18بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىضح لطيف كاظم74352

19بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىصابرين موحان محمد90548

هبة علي مرزة144349
20بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيى

21بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىعلياء عبيد وحيد74627

22بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىدنيا سلمان جواد74391

23بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىسارة خضير عبدالحمزة342628

24بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىايمان رحيم عبيد75348

ن144274 ن محمد حسير 25بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىحنير

26بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىدعاء محمد عبيد74658

27بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىورود سليم عيدان74887

28بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىزينة جاسم محمد74377

ي144273
29بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىنور عبدالكريم صحن

30بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىايات كاظم حطحوط75231

ن90310 ايات علي عبدالحسير
31بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيى

32بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىمرام محمد حمزة74795

ن90421 33بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىزهراء حيدر حسير

34بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىتغريد جواد زغير342592

35بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىضمائر عبيد وحيد74638

ن90052 36بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىوالء عبدهللا حسير

37بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىقطرالندى قاسم حمود421828

38بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىانسام مالك عبيس524960

ن عبادي91087 39بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىصبا حسير

40بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىهاجر انور حامد340001

41بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىلمياء كاظم عبود144272



42بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىفاطمة رياض عبدالحكيم144288

43بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىرغده عامر مبدر144291

اس طالب342447 44بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىوديان نير

45بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىدعاء محمد حسن421816

46بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىغفران ذياب عناد342556

47بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىنور سعد شاكر90127

48بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىشهد ماجد حياوي296381

فاتن عامر عبدعلي90142
49بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيى

50بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىتبارك عادل سهيل421741

51بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىمروه اياد محمد88915

52بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىبتول سالم عبيد74655

53بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىنورة صباح عبدالسادة342606

54بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىفاطمة عطية عباس74725

55بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىوالء صباح عبدالسادة420496

56بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىسماح حازم عبدهللا144305

57بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىزهراء عباس عبدعلي74948

58بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىطيبة ناطق خلفة420799

59بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىمريم احمد عبدالحسن144262

حوراء عدنان علي342277
60بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيى

61بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىدنيا عزيز ضعيف74966

62بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىرسل فاضل فالح74973

63بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىكوثر قاسم سكندر75009

64بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىالفت يوسف سلمان90992

ي74434
65بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىديار حمدان راضن

66بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىطيبة محمد يحير426641

67بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىرؤى كاظم جواد144380

ن144346 68بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىرسل عبداالمير حسير

ن342335 69بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىنورا عباس حسير

70بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىزهراء عباس عليوي90687

71بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىهيمن عبدالحمزة ظاهر338824

ساجدة علي سلمان75202
72بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيى

73بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىنغم عالوي عبدالسادة339921

74بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىعبير عباس تركي90634

75بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىسارة محمد حمزة89119

76بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىندى عماد محي144339

77بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىبتول شاكر حامد524881

78بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىسماح ماجد عيدان89235

79بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىمريم حيدر كاظم334236

80بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىزهراء جاسم محمد144332

81بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىهند رضا هاشم524866

82بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىانوار صباح عبدالسادة342287

83بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىزينب عبيد وحيد91211

84بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىاديان مراد عبيد89816

ايات سالم علي208061
85بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيى

86بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىزينب محمد هاشم75672

87بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىسحر عامر عبيد144341

88بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىاثار عبدالكريم جاويش524910

89بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىنور عامر موس555912

90بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىزينب فاضل فالح339897

معالي ماجد صالح339217
91بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيى

92بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىرباب طالب عبيد524937

ن كاظم وفر144394 93بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىحنير



94بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىتكتم هادي عطية74904

95بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىغفران عبدالحسن عليوي342714

96بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىتبارك عماد ضعيف90858

97بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىبتول نعاس جابر524900

98بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىزينب مهدي عبدالحمزة524912

99بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىضح عصام علي74762

100بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىمريم مهدي عبدالحمزة90466

101بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىحوراء عباس سلمان339334

102بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىانسام محمد حمزة90198

سارة علي حنوان90065
103بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيى

104بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىاقبال عبدالهادي صاحب90403

105بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىارساء مهدي خليل339483

تماظر تركي شخير74373
106بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيى

107بكالوريوس2النيل االمام 42623بابلأنيىميعاد عباس برهي144268

108دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىنرجس صفاء وهاب336264

اعياد فؤاد عبدعلي144269
109دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيى

110دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىرباب صالح مجبل75544

111دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىملوك عبيد وحيد90202

112دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىزبيده صالح احمد339167

113دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىنبا مجيد جابر74831

ن سلمان90392 114دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىنورس حسير

115دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىزينب عبدالحسن محمد420807

116دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىجيالن سالم طالب74467

ي74439
117دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىاثمار حمدان راضن

118دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىايناس فاضل عودة74536

هيام علي عباس75418
119دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيى

120دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىنازك محسن ضيدان339150

ن جاسم90085 121دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىسحر تحسير

122دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىزهراء مسلم كاظم90521

123دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىغسق عاصم خضير89802

ي339024 124دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىهبة سالم ظفير

125دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىسفانة ماجد عيدان89294

ن ثجيل144287 126دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىزينب حسير

دعاء علي كريم144322
127دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيى

128دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىمها بشار عبدالكاظم420240

129دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىفاطمة هادي عطية75375

تبارك علي خليف90239
130دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيى

131دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىنبا نض كبان90009

132دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىدعاء عباس سواد342533

ن محمد مكطوف90004 133دبلوم2النيل االمام 42623بابلأنيىحنير

134إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىايات نعمة عبيس75405

135إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىاية قيس غازي338845

136إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىسوالف شهيد عباس74388

ن420304 137إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىحوراء فالح حسير

هند علي عبيس144362
138إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيى

139إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىداليا رسمي محي335681

140إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىتمارصن ماجد ثامر455220

141إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىزينب علي كاظم426607

142إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىوديان سالم مكطوف339433

143إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىرجاء رياض شاكر90183

144إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىنورالهدى قحطان عدنان429476

ن عدنان دفار524916 145إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىياسمير



ن426792 عبير علي حسير
146إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيى

147إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىمروة ميثم حسن335433

148إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىارساء محمد عبيد144279

149إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىفاطمة عباس برهي144267

150إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىتيسير عامر موس555902

 علي حسن237897
ن 151إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىحنير

ن339381 152إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىزهراء فالح حسير

153إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىحوراء شعالن عبيد337018

154إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىورود سالم عبدالرضا339674

155إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىمريم رحيم عبيد335599

156إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىسارة احمد كاظم555885

157إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىتبارك رحيم عبيس75155

158إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىغفران سلمان فهد338885

159إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىنرجس خليل خربط334142

والء عدنان علي342283
160إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيى

161إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىايالف قاسم حمود429510

162إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىزهراء صادق مطر335584

ن عباس كاظم339823 163إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىبنير

164إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىداليا محسن سفاح272590

165إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىحوراء ثائر عامر144392

166إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىنبا خالد كاظم339622

167إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىدعاء حمزة جاسم336987

براق حيدر علي342351
168إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيى

169إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىطيبة حيدر عبدالرسول342678

170إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىارساء عبدالحمزة هادي339759

فاطمة علي عبيد429656
171إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيى

172إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىمريم رياض نجم342219

173إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىنور نظام عبيد90767

174إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىرسور ماجد عيدان75187

175إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىانوار عباس برهي144297

زهراء حيدر علي272645
176إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيى

177إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىهديل رضا هاشم426567

178إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىفاطمة محمد عبدالشهيد427450

179إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىمريم ابراهيم عبدالرزاق74461

180إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىنبا رياض نجم342223

181إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىانوار سالم عطية90885

182إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىزهراء عبدالحمزة كاظم90596

ي545644
183إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىنجالء عبدالحسن بطين

184إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىاالء صالح مكطوف421903

185إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىاسيل خليل محسن144357

186إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىايمان عباس كاظم339808

187إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىحوراء سالم كاطع90979

188إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىسدرة المنتىه بهجت عبيد339133

189إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىزهراء رضا طاهر342615

190إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىرويدة صالح احمد89858

191إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىسمر خلف عبد90405

اية خالد عبدعلي339878
192إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيى

193إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىسحر سالم عبدالرضا339096

ي335566
194إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىسحر حمدان راضن

195إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىكريمة سالم عطية339856

196إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىبلسم صباح كاظم90570

197إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىرقية قيس غازي338833



198إعدادية2النيل االمام 42623بابلأنيىايناس كاظم كمر74700

1دكتوراه2المحاويل 42624بابلذكرداود حمزة حسن474541

2دكتوراه2المحاويل 42624بابلذكرعباس نصيف جاسم239959

3ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرحيدر عبدالكاظم زبار528021

4ماجستير2المحاويل 42624بابلذكركاظم زغير خضير358872

5ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرمحمود حمزة بعيوي358293

6ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرعلي عباس ورور5112

7ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرخلدون محمد عيال357701

ن عيىس474752 8ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرعلي حسير

9ماجستير2المحاويل 42624بابلذكراياد حميد خليف358459

10ماجستير2المحاويل 42624بابلذكراحمد نعمة خضير358857

11ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرعباس فاضل عباس526984

ن حمزة2984 12ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرعالء حسير

13ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرمحمود عبد عباس557303

ي358475
14ماجستير2المحاويل 42624بابلذكروليد هادي راضن

15ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرامير ضياءالدين عبدالجبار358569

16ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرخالد نعمة خضير545740

17ماجستير2المحاويل 42624بابلذكريارس حسن جاسم359189

18بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرسالم عباس مرزة475642

19بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد حمزة نارص2401

20بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعباس عبيد مزعل526988

21بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي بدر حمزة359369

ن احمد عباس170242 22بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

23بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعمران خضير ابراهيم345973

24بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد بعيوي مرسي240241

ن جواد كاظم357768 25بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

ن ابراهيم474254 26بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرطه ياسير

27بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرجاسم محمد عمران214110

ن صابر359266 28بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكركامل حسير

ي358777
29بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي هادي راضن

30بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعماد كاظم كميل170089

31بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرنعمة بدر عبيد170231

ن بدر حمزة214103 32بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

33بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي طالب عبدالكاظم474335

34بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي عبدهللا خنياب357644

35بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرلؤي كاظم هادي358786

36بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكركريم محمد حمزة2147

37بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد ناهض عبدالرضا535543

38بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرصفاء عواد عبيد474376

39بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكريحير شاكر عبداالمير358140

40بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحميد بعيوي مرسي240496

41بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي جواد كاظم171158

ن527004 غام علي حسير
42بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكررصن

43بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحيدر مطرود علي2992

ن عمارة358768 44بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراحمد حسير

45بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراحمد كريم جابر214213

ي240114 46بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي خضير عبدالنير

47بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرغسان عبدالوهاب حمزة170812

48بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكروسام الدين محل فرحان474572

49بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرميثم عبدجواد مخيلف214096

50بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعبدالودود صائب مراد357465

51بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحيدر جبار مسير358697



ي عيىس171400 52بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرفارس ناجر

ن كيطان474649 53بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي حسير

ن1972 54بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرخضير عمران حسير

55بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد عبدعلي ردام474282

56بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي نصيف جاسم2363

57بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد كامل خضير357858

58بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراحمد علي عبيد475089

ن214099 59بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرباسم هادي حسير

60بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكررسمد محل فرحان358207

ن عليوي240191 61بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرقاسم حسير

62بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحيدر مناجي كريم214039

ي جير474683
63بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكررعد ماضن

64بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرابراهيم جير حمود474860

ن كاظم2142 65بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراياد حسير

66بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعمر نعيم عطية214234

67بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرجمال محي عباس239893

68بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمرتضن حميد عودة474675

ن214233 69بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرسامر صالح عبدالحسير

70بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكررافد موس كاظم358202

ن عباس474739 71بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرامجد حسير

72بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحيدر عبدالكاظم محسن214062

ن علوان358727 73بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي حسير

74بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحيدر لفته محمد214106

75بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكربهاءالدين علي عبدالحسن474612

76بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرقيض ثامر بناوي475172

77بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحازم محمد شبيب357550

ن محمد عمران526717 78بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

79بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراحمد عباس جابر357791

80بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحيدر جير عبيد475628

81بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد حازم مهدي357814

ن358682 82بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحامد كميل عبدالحسير

83بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرزمان كريم محمد528010

84بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعبدالرحيم عباس عبود474654

85بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكررضا حسن عبد358737

ن474402 ن كريم حسير 86بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

ن عبيس358359 87بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعالء ياسير

88بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرصالح عيىس نشمي358340

89بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي عيىس نشمي527006

90بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد حسن عليوي358423

91بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراسامة عبدالهادي مسلم358373

92بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراياد حميد خليل214244

93بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرهيثم حسام طالب358812

ن2456 ن شاكر حسير 94بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

95بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرفاروق محمد عبيد321097

96بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد حيدر اسماعيل358718

ن عبدالستار صادق526722 97بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

ن475211 98بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي كاظم حسير

99بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكروليد حامد عبدعلي527010

100بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرنعمة بديوي عبد528020

101بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعمار كريم جواد240527

يف نعمة474555 102بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعمر رسر

103بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن احمد نايف526719



104بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرثامر عبيد هاشم214160

ن هادي عبيد537226 105بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

106بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرخضير عبدالكاظم زبار474590

ن كيطان474345 107بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحيدر حسير

108بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي عبود فجر526718

109بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرسجاد عيىس عبيس527001

110بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحيدر عبدالجليل كاظم474729

111بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرسيف هادي عبيد2194

112بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعمر رشيد حميد358302

113بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحيدر جواد كاظم358554

114بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرخالد حميد عودة526983

115بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي فرحان عبدالخضن2998

ن كيطان474361 116بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعبدهللا حسير

117بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد جواد عالوي170568

ي170785
118بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرفائز جواد راضن

فالدين عباس عبيد526989 119بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكررسر

ن474722 120دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرجاسم محمد حسير

121دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرعبدالكريم حميد معيدي528015

122دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرحسن محمد عمران537249

123دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرجواد كاظم محيسن5079

124دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرمحمد عبدعمران هاشم2180

125دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرسعد هارف ذويب170648

126دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرلؤي موح عباس357710

127دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرباسم جواد كاظم358825

128دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرمحمد نعيم هاشم422499

129دبلوم2المحاويل 42624بابلذكراحمد كاظم زغير240476

130دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرعقيل عبد كريم474662

131دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرعصام حمزة هادي214192

132دبلوم2المحاويل 42624بابلذكروديع عدي صالل501150

133دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرمحسن نايف خلف170174

134دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرعالء عناد محمد358417

135دبلوم2المحاويل 42624بابلذكراحمد محمد نعمة357898

136إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمؤيد حمزة خليفة557278

ن537383 137إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعقيل عبد حسير

138إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرلؤي حاتم عبدالحمزة357634

139إعدادية2المحاويل 42624بابلذكركاظم عليوي هلوس359358

140إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمالك عليوي عبيد545699

غام عزيز فتح هللا527014 141إعدادية2المحاويل 42624بابلذكررصن

142إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعقيل سالم حاتم358419

1دكتوراه2المحاويل 42624بابلذكرمحمد محي ابراهيم474701

2ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن نوري عبيد358006

3ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرمحسن محمد عبيد171285

4ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرمشتاق طالب نارص474891

5ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرمحمد هاشم محمد475533

6ماجستير2المحاويل 42624بابلذكراحمد كاظم محيسن475568

7ماجستير2المحاويل 42624بابلذكراحمد حسن هاشم474694

8ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرمحمد عثمان سعد537219

ي نعمة537213
ن وصفن 9ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرمعي 

10ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرعلي حميد عودة214495

11ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرذوالفقار علي حميد358164

12ماجستير2المحاويل 42624بابلذكرعلي عبدالخضن محمد474579

13بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي حيدر كريم170345



ن عليوي170746 14بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعمر حسير

15بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعمار رافع كريم359494

16بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراحمد حميد علي474438

ن علوان376480 17بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراحمد حسير

18بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرسيف حميد دحام475919

ن عالوي214083 19بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرغيث حسير

20بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد عبدالمحسن كاظم170128

21بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكررسول عبدالحليم ثامر526839

ي358761
22بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعالء قاسم راضن

23بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرخضن طالب عبد360197

ن محيسن214148 24بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد حسير

25بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن فاهم كزار358263

26بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرسيف حمد ديام2976

ن فاضل عبيد2359 27بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

28بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد امير نذير5105

29بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعالء عادل منصور214271

30بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرماجد عباس حسن357762

ن3004 31بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعبدالعزبز عبدهللا حسير

32بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمرتحر حمزة عليوي240031

ن عيدان حمزة315627 33بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

34بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراحمد محمد علي240135

 عبدعلي كاظم475242
ن 35بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

ي214114 36بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي جير باجر

37بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمهدي كاظم زغير240487

ي474641
ن
ن شاق 38بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكربهاءالدين تحسير

39بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرامير عبدالواحد خلف170001

40بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرسعود طه عباس475909

41بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحميد حامد حميد556636

ن عبدالحمزة359288 42بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرامير حسير

ن محمد كاظم2878 43بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

ن خليل عباس239925 44بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

45بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي جاسم خضير2407

46بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي زاهد صالل2410

47بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراكرم محمد نعمة357836

48بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعمار راجح منغر240076

 محمد علي357682
49بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن

ن2396 50بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكريوسف حسن حسير

51بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعطاهللا فخري برتو214171

ن خليل عبيد475314 52بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

53بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمروان مطر عبدالزهرة240106

54بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكركرار عباس عبد527086

55بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكررياض صبار ابراهيم474817

56بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكركاظم جواد عبد376462

57بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمهند احمد عيال315649

58بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد خليف مزهر357934

59بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد غذيوي هجار537255

60بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرامير عماد عبدالصاحب359010

ن عبدالحمزة214153 61بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي حسير

62بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد جواد كاظم240146

 عبدعلي مهدي214227
63بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن

64بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرصفاء عبدعلي نايف3014

65بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي صادق محي526721



66بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي شمران عبدالخضن240083

ن نعمة170067 67بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكريونس ياسير

68بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد عامر مزهر357807

69بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراحمد فالح منعم2187

 صالح علي214178
ن 70بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

71بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرزين العابدين طارق فخري346687

72بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرساجد عبدالعباس بناي2369

73بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعباس كريم جواد315653

ن2483 74بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن صاحب حسير

75بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي محمود رشيد358284

76بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعقيل رسول جواد474576

77بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحسن محمد عبيد3016

78بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسام طالب عبود475266

79بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراحمد عباس حسن358807

80بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن حمزة حسن315656

81بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد فالح محسن474221

82بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمنتض صاحب جواد239869

83بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرسلمان حسن سلمان474583

84بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحيدر علي عبدالجبار358607

ن2922 85بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي صاحب حسير

ن239986 86بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرليث اسعد حسير

ن474495 87بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحيدر علي حسير

88بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحاتم كريم محسن214198

89بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي جاسم خليل2443

90بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرفاروق رافع كريم2983

91بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعباس نعمة فايز358833

92بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسن عباس جواد358847

93بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراحمد عبدالهادي محمد359333

94بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي محمود عيال2368

95بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن محي ابراهيم474767

96بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكررافت راجح منغر315644

97بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراحمد احمد موس475897

98بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي ماجد عبدالرحمن214053

99بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحيدر حسن حمود358371

100بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعبدهللا عباس حميد557226

101بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسام مهدي حمد315752

ن محمد2896 102بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحيدر حسير

103بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمرتضن اسماعيل خلف214134

ن214257  احمد حسير
104بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن

ن عيىس2979 105بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد حسير

106بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرصالح عبدالرضا غالي170143

107بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرخالد عبداالله مصيخ170218

108بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكركريم بدر منديل359109

ي474731 109بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكررافت احمد صير

110بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسام حسن عباس2981

111بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسن عماد جبار315782

112بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد سعد علوان474946

113بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحيدر عزيز عبيس2263

114بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراحمد سعيد عزيز527003

115بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكربهاء عبدالحمزة محسن358473

116بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرابراهيم محمد مكي527017

117بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعالء كريم عبد358267



118بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد كريم حمزة475352

119بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعمار رسول شاكر2997

120بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحيدر هادي نارص357851

121بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي مزهر مهدي214231

122بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي زيدان خليف526996

123بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرصالح سعد مهدي358840

124بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمهند ميثم اسماعيل357825

125بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي حمزة عليوي2429

126بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي كاظم جواد170088

ن240060 127بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمرتضن حسام عبدالحسير

128بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرزيد علي يحير170389

129بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرسجاد محمد عباس214129

ن240309 130بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرارشد كامل عبدالحسير

131بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعبدالسالم علي كريم2995

132بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكروالء عدنان عبدالجبار5060

133بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن جهاد خليل527002

ن نجم214124 134بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي حسير

135بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرزيد حاتم كاظم358499

136بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحيدر ابراهيم اسماعيل474450

137بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي كريم حمد170130

138بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرباقر عبدالحسن بناي357936

139بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراحمد خضير عباس359323

 علي عبد2290
ن 140بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

141بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكركرار راجح محسن475845

142بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن سالم حاتم358234

ن سعود315770 143بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرهشام حسير

144بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرسامر سالم عبدالرحيم474617

145بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد عباس هاشم2459

146بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي سعد مهدي358357

147بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكررسول عبد علي171302

148بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي طالب نارص474878

ن239933 149بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرجاسم محمد عبدالحسير

150بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرباقر عباس خضير358641

151بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعبدهللا عامر عبدالكاظم170033

152بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعصام عبدالكريم اسماعيل170114

153بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراحمد غالب حمزة474416

154بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد نهاد علي358389

155بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرقاسم علي جياد240556

156بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراحمد منير طالب170576

ن عيىس475822 157بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعبدهللا حسير

158بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي صبيح اسماعيل537407

ن359229 ن مهدي عبدالحسير 159بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

160بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرسامر محمد راشد358346

161بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعالء يوسف نعمة358323

162بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكركرار عبدالرزاق كاظم358651

163بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرفراس عبدالكريم بدر527013

164بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد اياد سلمان474567

165بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحاتم كريم حمد170514

166بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراوس صبيح اسماعيل357660

167بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرمحمد سليم علي240015

ن358796 ف ناظم حسير 168بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرارسر

169بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراحمد عباس واوي239909



170بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعماد جبار مهدي2304

171بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي كاظم حمزة358621

ن عمران474501 172بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعمار عبدالحسير

173بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرزيد عبدالواحد خلف358885

ن528004 174بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعالء اسماعيل حسير

ن حيدر جواد239988 175بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

176دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرمحمد رباح عبدالهادي170692

177دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرسجاد حميد خلف240003

178دبلوم2المحاويل 42624بابلذكراحمد موس علوان2967

179دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرعماد مانع حمزة240515

ي عبيد557319
180دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرعلي هانن

181دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرمحمد ابراهيم حمزة528019

182دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرمحمد جاسم خضير3005

183دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرسمير حمزة ابراهيم2296

184دبلوم2المحاويل 42624بابلذكراحمد محمد دحام1858

185دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرمحمد نبيل محمد240400

186دبلوم2المحاويل 42624بابلذكربشار عبدالكاظم محسن358797

187دبلوم2المحاويل 42624بابلذكررافد عبدالكريم جبار170074

188دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرضياء عبدعلي نايف2370

 علي359156
ن 189دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرعلي حسير

190دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرسجاد عباس علي2322

ن عبيد2355 191دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرمحمد حسير

ي170258
192دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرعلي محمد غين

193دبلوم2المحاويل 42624بابلذكربهاء عبد شهاب527020

194دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرمنتظر عبيس جاسم2342

195دبلوم2المحاويل 42624بابلذكراحمد جعفر رضا214225

ي358750
196دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرضياء قاسم راضن

يف نعمة239993 197دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرحيدر رسر

198دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرعمر نبيل محمد240413

199دبلوم2المحاويل 42624بابلذكركرار سامي عمارة171458

200دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرحيدر عبدالخضن محسن537392

201دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرعقيل مهدي حمد359254

202دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرزيد محمد تركي240461

203دبلوم2المحاويل 42624بابلذكراكرم محمد كاظم2107

204دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن ماجد عباس357790

205دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرسالم هاشم حسن474312

206دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرعلي كاظم مظهور359220

207دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرعباس خليل عباس358304

208دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرعلي سعد علوان170603

ن عيىس2972 209دبلوم2المحاويل 42624بابلذكراحمد حسير

210دبلوم2المحاويل 42624بابلذكراحمد مجيد بدر214080

211دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرخالد سليم علي240007

212دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرعالء اسماعيل عطية170202

213دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرمحمد قاسم محمد474545

214دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرسجاد حاتم كاظم1934

215دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرسجاد احمد قاسم2491

216دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرعلي احمد عبيد2959

217دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرميثم ظاهر علي170137

218دبلوم2المحاويل 42624بابلذكردريد حاتم كاظم2974

219دبلوم2المحاويل 42624بابلذكريارس كريم سلمان527024

220دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرعلي جواد كاظم240543

221دبلوم2المحاويل 42624بابلذكربالل نجم عبد214144



222دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرطه محي ابراهيم474405

223دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرحيدر سعد هارف239928

ن احمد171419 224دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرعلي حسير

 نعيم علي475120
ن 225إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحسير

226إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي راجح منغر240064

 علي358249
ن  حسير

227إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن

228إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي عبدالحسن علي357551

ن عباس عبدالكاظم474789 229إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحسير

230إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعمار حسن مهدي357745

231إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي طالب صالل474999

232إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمد احمد مرزة171457

233إعدادية2المحاويل 42624بابلذكراحمد عقيل عبدهللا170409

 علي عبدالخضن170311
ن 234إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحسير

235إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمد عبدالمنعم حمزة214097

236إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعبدهللا صالح علي357421

237إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي هاشم حسن214210

ن صالح هاشم475188 238إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحسير

ي171514 239إعدادية2المحاويل 42624بابلذكراحمد عبدالستار باجر

 علي358331
ن 240إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي حسير

241إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمد احمد علي357540

242إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرسجاد سامي عمارة171402

243إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي ماجد دوهان2200

 بشير حاتم170045
244إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن

245إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرامير عبدعلي نايف4983

246إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي فجر حمزة357992

247إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرغيث فؤاد حبيب556411

248إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمد ضياء كاظم171089

249إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرامير ساجد علوان2390

250إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرسجاد احمد حسن358903

251إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحاتم عبدالكريم خضير358110

ي544084 252إعدادية2المحاويل 42624بابلذكراحمد فائز خير

253إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرسجاد خضير غضيب357712

254إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي كاظم رزي    ج170487

255إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمد فاضل برهي2446

غام فالح منعم3007 256إعدادية2المحاويل 42624بابلذكررصن

257إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرجواد كاظم كريم537388

258إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمثين نجم عبود526993

259إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي ياس خضير474710

ي محمد537342
 
260إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعثمان راق

ن عباس بريسم359405 261إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحسير

ي2416
262إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرجعفر علي غين

263إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي احمد جبار475895

264إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرامير احمد جلوب171197

265إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمد مهدي حمزة545009

266إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمد نعيم علي475255

ن كعيد357915 267إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي حسير

غام عزيز2988 268إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحيدر رصن

269إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرسجاد داود حمزة357881

270إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحيدر هادي نعمة315623

271إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمنتظر حمزة حميد475850

272إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعباس ابراهيم علي3017

ي حسن537269
273إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي وصفن



274إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي ظافر حيدر474659

275إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرسجاد حسن عبدالحمزة528007

276إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي سالم حاتم358422

277إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمد خضير عبدالكاظم527022

278إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن اسماعيل خلف358624

279إعدادية2المحاويل 42624بابلذكراحمد ابراهيم حمزة528016

ي محمد537332
 
280إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعمار راق

 علي يحير2222
281إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمرتضن

282إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلوان كاظم حسن2258

 علي خضير4911
ن 283إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحسير

284إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي سعد عبيس357917

285إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمد احمد محمد357522

ن358497 286إعدادية2المحاويل 42624بابلذكراحمد رضا حسير

ن171532 287إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرغيث محمد حسير

288إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعالء كاظم عبد474760

ن ساجت جدوع2280 289إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحسير

290إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرفاروق محمد علي357908

291إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرسلمان هادي جالب170140

292إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي فارس عباس358201

ي عبيد357748 293إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرخلدون ناجر

294إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحسن نعيم علي315636

295إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي هادي جالب2307

296إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي صالل جاسم358816

ن عبداالمير214126 297إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرباسم حسير

 حامد عبدعلي474421
298إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن

299إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرخضير جواد بدري474640

ن زاهد عيىس358501 300إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحسير

301إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمدعلي عودة جاسم358467

ي حميد171065
ن
302إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرماجد شاق

غام هاشم محمد2345 303إعدادية2المحاويل 42624بابلذكررصن

304إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرسجاد محسن محمد171372

305إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعبدالمهيمن عبدهللا اسماعيل357982

306إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعبدالرحمن عدنان عبدالرزاق526720

307إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرسجاد حيدر عبداليمة214207

ي عباس2426
308إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعبدهللا وصفن

309إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن محسن محمد240507

ي عبيد358843
ن
310إعدادية2المحاويل 42624بابلذكراحمد صاق

311إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرباقر عامر جواد4856

312إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرزين العابدين حيدر عبداليمة171497

313إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرواثق خالد احمد170989

314إعدادية2المحاويل 42624بابلذكريوسف عبدالهادي محمد170435

315إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرصفا احمد جبار474432

316إعدادية2المحاويل 42624بابلذكركرار عباس عبدالحسن2399

317إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعبدالهادي علي عبدالهادي357612

ي537359 318إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي عماد ناجر

ن كاظم475324 319إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحيدر حسير

320إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمد رحيم عيدان170160

321إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعباس حسن طالب170840

322إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمد محمود عيال170423

323إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعباس عمار اركان171179

324إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرابراهيم حمزة مطرسر357449

325إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرزيد حمزة مطرسر557285



ن كاظم357832 326إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمد حسير

327إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعبدهللا عامر جاسم170167

328إعدادية2المحاويل 42624بابلذكراحمد حميد عبدهللا170484

329إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمد جبار مهدي171441

330إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعباس حيدر اسماعيل170942

ن359474 ن طه ياسير 331إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرياسير

ن ابراهيم239872 332إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي حسير

333إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي حيدر عبدالرضا1963

334إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحسن سعد عبد2169

335إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعبدالسالم مالك خضير3012

336إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحمزة راجح محسن474327

337إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي حسن هاشم526990

338إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمثين كريم مطرسر170475

339إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمد جاسم مطرسر171001

340إعدادية2المحاويل 42624بابلذكربراء خضير عبيس557221

ن عبد214082 341إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرليث حسير

342إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن محمود عيال170444

343إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمود جواد كاظم358223

344إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرهادي كريم محسن214173

 علي214067
ن 345إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعلي حسير

ن474770 346إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرعبدالحكيم عبدهللا حسير

347إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحسن نهاد علي214044

348إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمد سالم عمران357598

ن كاظم358563 349إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرسجاد حسير

350إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرهيثم يعقوب يوسف537205

351إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمد جاسم محمد556399

352إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرالحكم انور حميد2404

353إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحيدر محسن شنيور171342

ن474563 354إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرايمن محمد حسير

355إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرهادي علي جاسم170189

ن محمد كريم358864 356إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحسنير

357إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرحيدر جبار لفته2394

358إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرانمار يحير شاكر358570

ن170668 359بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكررباح عبدالهادي حسير

360بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرنؤاس رشيد جاسم170533

ن محيسن214070 361بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرعلي حسير

 علي عبيد170103
ن 362بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرحسير

363بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكراحمد راهي كاظم358285

364بكالوريوس2المحاويل 42624بابلذكرضياء جير عبيد170861

365دبلوم2المحاويل 42624بابلذكررزاق جواد كاظم359343

366دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرباسم عبدالحسن تركي240303

367دبلوم2المحاويل 42624بابلذكروليد حمزة خليفة2436

368دبلوم2المحاويل 42624بابلذكررحيم كاظم حمزة528023

369دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرمؤيد علوان عباس474446

370دبلوم2المحاويل 42624بابلذكرمحمد عبد جواد526991

371إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمصطفن اسماعيل خليل347130

372إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرمحمد حمزة عبدعون170165

373إعدادية2المحاويل 42624بابلذكرجاسم محمد جالب357515

هللا نهاب474307 1دكتوراه2المحاويل 42624بابلأنيىانوار خير

ن240095 ي حسير ة صير 2دكتوراه2المحاويل 42624بابلأنيىامير

3ماجستير2المحاويل 42624بابلأنيىهدى طارق حسن557314

4بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىسالفه محمد عيال2450



5بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىزينب ساجت جدوع2274

6بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىانتصار كاظم عبد358755

7بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىزينب مهدي مظلوم2253

8بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىفخرية محمود عبيس239746

9بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىنجاة بعيوي مرسي474340

10بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىسحر صالح مشعان240230

11بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىميعاد عبود مانع358669

12بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىذلفاء محمد عيال170612

13بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىامال طالب عبدالحمزة170759

14بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىهائله جواد عبود358665

15بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىايناس محمود جودة358701

16بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىمروة صبار محسن214069

17بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىعلياء حميد هارون474428

زينة علي عبدعلي475424
18بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيى

ن359237 19بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىزينب محمد امير

غفران علي محمدجواد240453
20بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيى

21بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىسناء كاظم عبد358659

22بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىفاطمة سليم خضير475142

23بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىمها جواد كاظم358395

24بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىسارة عباس عبيد357759

25بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىزينب محل فرحان358712

نضال محسن علي474559
26بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيى

27بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىهديل عبدالواحد محمود2352

28بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىهبه عامر عبدهللا260336

29بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىامال فاضل عبيد526999

هدير احسان علي357475
30بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيى

31بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىنوار رسول شاكر3003

هبة عبدالوهاب علي474718
32بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيى

33دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىريام ابراهيم كامل358561

ن عمران214236 34دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىميس عبدالحسير

35إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىجنان كاظم عمران358527

36إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىرشا سلمان عبيد214091

1ماجستير2المحاويل 42624بابلأنيىرؤى حاتم هاتف170732

ي2968
2ماجستير2المحاويل 42624بابلأنيىمين محمد غين

3ماجستير2المحاويل 42624بابلأنيىاالء طه عبدالجليل557276

4ماجستير2المحاويل 42624بابلأنيىنور فاضل سلطان170617

هدى حامد عبدعلي474523
5ماجستير2المحاويل 42624بابلأنيى

ن جير214168 6بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىرحاب حسير

7بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىعلياء عبدالكريم كربول239835

8بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىجهينة رسول عطاهللا358953

9بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىشهد حسن هاشم359122

10بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىسماح سالم عبدهللا526987

ي محمد526986 11بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىرندة خير

ن محير فالح358071 12بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىحنير

13بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىيرسى حسن جواد527018

الماز محمد علي474514
14بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيى

15بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىتبارك ماهر عبيد171138

16بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىريام عماد ساهي474538

17بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىمروة محل فرحان358778

18بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىالفت حسن عبدالكاظم170058

19بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىوفاء صباح محمد1968

20بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىنورا محمود عمران3022



21بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىفاطمة رحيم شلتاغ171251

22بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىهاجر محسن عبدالهادي239950

23بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىهناء عرنوص كاظم239961

24بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىاوراد عبد حمزة2453

25بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىرشا محل فرحان358785

احمد حليحل علي526837
26بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيى

27بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىاية جاسم محمد490895

28بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىفاطمة محمد عناد359205

29بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىصابرين كريم محسن240350

30بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىركزان هاشم حمد3024

31بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىشيماء طالب نارص171266

32بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىمروة محي عبيد315664

33بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىمنار كاظم حسن170911

ن557271 34بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىهاجر عبدالرزاق حسير

35بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىاخالص صاحب حسن2271

36بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىانفال حمزة مطرسر557282

37بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىميالد حافظ كريم358790

38بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىهدى رضا جواد347120

سالي رباح ابراهيم474414
39بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيى

40بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىمروة مهدي كريم171169

41بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىروزة حسن مهدي357729

42بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىمروة يعقوب يوسف2220

43بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىدعاء عباس شعالن527009

رشا علي عبدعلي359303
44بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيى

45بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىحنان عبدالزهرة طراد2980

46بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىايمان عبد حمزة2440

47بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىفرح عصام محمد474398

ي2970
48بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىسلم عبد شمحن

49بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىرجاء كامل عبيد557316

50بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىسارة كريم حمزة476031

51بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىزهراء عودة جاسم475855

ق نوري عبيد214164 52بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىاستير

53بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىنورس ثامر حلبوص2287

54بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىنرسين مجيد بدر240164

55بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىفاطمة احمد محمد359107

56بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىعلياء حيدر عبداليمة214155

57بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىزينب رحيم شلتاغ171220

58بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىضح مهند ساهي170157

59بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىحنان اسماعيل عطية2208

60بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىسارة محمد رمضان214221

61بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىايالف طالب نايل2969

62بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىثرى فالح منعم3011

63بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىنجالء صباح محمد2648

64بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىاالء عبد حمزة1876

ن عقيل عبد170084 65بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىياسمير

ي محمد537353
 
66بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىرسور راق

67بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىسارة محسن عبدالهادي315638

68بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىفاطمة صباح خليل358442

69بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىدعاء رحيم حمزة357778

صابرين سامي جاسم2137
70بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيى

71بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىجنان سعيد عزيز357918

72بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىهديل محمد ابراهيم357952



73بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىمنار محمد ساهي214158

74بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىعال عباس هاشم170385

75بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىاطياف عادل نجم475807

76بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىوجدان مهدي حمد315696

77بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىمروة باسم حمزة474228

ن474712 78بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىزهراء احمد عبدالحسير

ن عبيد ابراهيم214811 79بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىحنير

80بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىاالء عادل نجم2204

81بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىصفاء محمد خلف1933

ن شاكر بدر420693 82بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىحنير

83بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىايمان عزيز عبيس2430

84بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىسحر محمد عباس214137

85بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىوالء خليل عباس170024

86بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىورود عامر مزهر359078

87بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىمروة عيىس عبيس527000

88بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىبراء جالل حمد170884

89بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىرقية رسول جواد474304

90بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىزينب عبدالمحسن تركي295412

91بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىسارة جواد بديوي537366

92بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىفاطمة كاظم كحط170148

93بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىرغد عايد ابوالليل2319

94بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىتيسير خضير محمد1923

95بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىسارة خضير شالل359274

96بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىحوراء صاحب حسن2333

97بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىايمان عامر مزهر359099

98بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىميس رياض ابراهيم358770

99بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىايات مازن جابر358613

100بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىزينب مازن جابر358897

101بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىنور صالح قاسم358535

102بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىرباب قاسم عبدالواحد2986

103بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىانتصار ماجد نايف528027

104بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىهناء فاضل حسن240155

105بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىزهراء عماد جبار315732

106بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىشيماء كريم حمزة476025

107بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىدنيا عرنوص كاظم171028

108بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىمنار محمود عيال2367

109بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىمروة صالح هادي358795

مريم علي كريم2126
110بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيى

111بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىمها مناجي كريم170016

ن214203 112بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىنور برتو حسير

113بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىرغد يوسف نارص2996

نورهان عدنان علي2154
114بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيى

115بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىزينب صباح خليل358810

ن474599 116بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىنورالهدى طالب حسير

117بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىحوراء خضير عبيس557375

118بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىقيس كاظم شالل2423

119دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىايات احمد عبدالكريم474275

خلود سليم علي240023
120دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيى

121دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىصابرين قيس فرحان2325

122دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىصفا صالح هادي358324

123دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىنورا فرحان هاشم357585

ريام سلمان علي240372
124دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيى



125دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىزينب ثامر رديف474668

126دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىصابرين عبدالعظيم عليوي5094

رسى علي جاسم171049
127دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيى

128دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىدعاء جاسم خضير239512

 علي474353
ن 129دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىغفران حسير

130دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىوجدان مدحت مهدي474319

131دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىرنا هاشم حمد2875

132دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىجنان عامر مزهر359036

133دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىهبة ظافر حيدر474310

134دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىفاطمة محمدشاكر حامد239976

ي محمد537350
 
135دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىسارة راق

هبة علي مخبط557260
136دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيى

137دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىنور نجم عبود526994

138دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىحوراء فالح منعم5046

ن2375 139دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىاية طالب عبدالحسير

140دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىرساب عبيد محمود526997

141دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىفاطمة عامر عبدهللا2965

142دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىزينب احمد خليل170970

ي عبيد556138
143إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىورود هانن

144إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىزهراء محمد عناد358082

145إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىهبة جاسم محمد358447

146إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىهدى رعد حمزة170282

147إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىزهراء ساجد علوان2224

ن474315 148إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىضح جبار حسير

149إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىضح محمد علي171415

150إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىتبارك مهدي كريم170719

151إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىشيماء كاظم عبد357671

ن170216 152إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىطيبة اسعد حسير

153إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىنور احمد ذياب474754

154إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىسهاد محسن عبدالهادي239969

ن ابراهيم239899 155إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىفاطمة حسير

156إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىفاطمة فاضل عباس170531

 علي214073
ن 157إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىشيماء حسير

158إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىنورس احمد ذياب474744

159إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىزهراء كريم حمد358216

160إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىزهراء احمد عبدالكريم474268

161إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىدموع عبدالرحيم جواد359973

ي عباس2413
162إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىبتول وصفن

163إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىايات فالح عبدالحسن5009

164إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىنور نعمة بدر2130

165إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىكوثر حيدر عبداليمة239545

166إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىعذراء غانم عبيد2433

167إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىهدى هادي نعمة358552

168إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىالتفات صالح عبدالعباس214277

169إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىضح محل فرحان358408

170إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىايات محمد حسن170182

171إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىغفران مدحت مهدي358715

172إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىرانيا زاهد صالل240293

بشائر علي يحير170370
173إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيى

 سامي جاسم170320
ن 174إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىحنير

ن جير171327 175إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىزهراء حسير

176إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىزينب محي خليف171011



177إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىنرجس عباس مهدي358051

178إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىوالء كريم محسن214181

179إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىسمر عباس عبدالحسن2339

180إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىهبة طالب صالل475015

ن احمد عبدالكريم474259 181إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىبنير

ي محمد علي171056
182إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىتهانن

شهد سلمان علي171307
183إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيى

184إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىنرسين وليد عباس358648

185إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىزهراء فاضل جارهللا358472

هوازن احسان علي170188
186إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيى

187إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىدعاء فالح هادي545037

ن359140 188إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىهدى عبدالخالق حسير

189إعدادية2المحاويل 42624بابلأنيىرسى كامل كريدي358920

وق حامد مرزوك214182 190بكالوريوس2المحاويل 42624بابلأنيىرسر

191دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىزينب يوسف نايف239884

192دبلوم2المحاويل 42624بابلأنيىانوار سلمان عبيد214089

1ماجستير2كوثا 42625بابلذكرحسن فاضل حمزة46917

ن خليف ساجت46132 2ماجستير2كوثا 42625بابلذكرامير

3ماجستير2كوثا 42625بابلذكرقيس حسن خليف50147

ن47277 4ماجستير2كوثا 42625بابلذكرسعد كاظم حسير

5ماجستير2كوثا 42625بابلذكرخالد خليل ابراهيم378701

6ماجستير2كوثا 42625بابلذكرصالح مهدي دخيل378004

7ماجستير2كوثا 42625بابلذكراحمد حميد شدهان380066

8ماجستير2كوثا 42625بابلذكراحمد علي عاضي469189

9ماجستير2كوثا 42625بابلذكرنض عبدالباقر محمود379302

10ماجستير2كوثا 42625بابلذكرمحمد حسن هاشم360448

11ماجستير2كوثا 42625بابلذكرسعد حسن محمد379460

12دبلوم عالي2كوثا 42625بابلذكراحمد عبد عمران60224

13دبلوم عالي2كوثا 42625بابلذكرداود سلمان قاسم47097

14بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد عبدالعباس محمد469215

15بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعباس خليف حمزة60967

16بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعلي داود حسن50340

17بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكركاطع حسن قدري469220

ي46489
ن راضن 18بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعلي حسير

ن دخيل محمد45940 19بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحسير

20بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد غازي بحوك48772

21بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرماجد عجيل فارس360279

ي ناهي378655 22بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكروليد ناجر

23بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعبدهللا بحوك سهيل45366

24بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمود عبيد مجبل50321

25بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرجاسم حامد عطية48536

ن سنجار كلهوم47688 26بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحسير

27بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكركاظم عطشان كمر469291

28بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراسعد عبدالحسن محمد49010

29بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمؤيد حديد حسن47289

30بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرزياد حيدر نارص469232

ي شنان47040 31بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحيدر صير

32بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراصيل حسن محمد469243

33بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرطالب حسن عبدهللا46944

34بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد لطيف شالل45591

35بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرفالح صدام دبيب46753

36بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعلي مظهر جاسم48892



37بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرصالح زيدان خلف45956

38بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعيىس منهل حمود49817

39بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعباس جواد رشيد46508

40بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرضياء عبدعون رزي    ح380027

41بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرباسم كاظم رشيد501115

42بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرنعمة فاضل محمد378670

43بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد كاظم جواد46195

44بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرصدام طالب حامد360011

45بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد عبدهللا جاسم360421

46بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد جاسم حامد46467

47بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرسعد مظهر علوان60515

48بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرصالح هادي مطر455301

49بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعباس فاضل عبيد50178

50بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعلي فخري عمران378591

51بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرصالح مهدي بدر360207

52بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراسامة نجم عبدالواحد379926

ن اكريم378778 53بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرسعدون حسير

54بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعاصم حمزة جريان359906

55بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد غازي اكريم45607

56بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكروسام مزهر جهاد379717

ي455501 57بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرنض رحيم صليير

58بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد فرحان حسن469273

59بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرنصير مسلم ناهي50164

ن46703 60بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعلي حامد حسير

ن378809 61بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد منصور حسير

62بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمالك عبيد حسن380037

63بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكربدر سياب دعاج360410

ن عزيز فالح60265 64بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحسير

65بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرابراهيم علي محمد49930

66بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعلي حمزة كصب46023

67بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحيدر دايخ جاسم379916

68بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعامر حبيب سعيد47140

69بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد اسماعيل ابراهيم47581

ن45679 70بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرضياء سعدون حسير

71بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمرتضن اسماعيل خريبط379776

72بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرباسم محمد مطلب469295

73بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرابراهيم سعود زيدان60169

74بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرصالح مهدي ذياب379734

75بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعمار عودة صكب46147

76بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحمزة فاضل عبد48227

77بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرجاسم كاظم رشيد379800

78بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد مزهر جبار469293

ن379817 79بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراياد كريم حصير

80بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعدنان داود سلمان50278

ن محمد50415 81بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحيدر عبدالحسير

82بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرسامي جحيل خليل360187

83بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد عبدعلي موحان45240

84بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكررسول صير عناد50193

ن نايف منصور49985 85بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحسير

86بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد مزهر جبار46339

ن359960 87بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكررائد علي حسير

88بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعلي موحان عيىس379972



89بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرنجاح حمزة جاسم379880

90بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرفاضل عبدهللا مجبل379836

91بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد محسن علي48803

92بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرجاسم محمد مفتاح45911

93بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعلي جاسم حامد48325

94بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد طراد عاشور360430

95بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرفالح كامل خميس50165

96بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحيدر ابراهيم مجبل46804

97بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمؤيد محيل سلطان50141

98بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكربهاء حميد عبيد360836

99بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحازم نعمة حاجم379989

ن محمد379757 100بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحميد حسير

ن523353 101بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرسعد منصور حسير

102بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد عبدهللا حميد469186

103بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرموس سلمان محمد360953

104بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرجعفر غازي اكريم47061

105بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحسان شيالة عويد378651

106بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمؤيد حمزة محمد47747

ي طعمة469302 107بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمروان خير

108بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحسن عامر كطيف469288

109بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرصادق سليم فخري46047

110بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعبدهللا محسن هدام469300

111بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحيدر عباس كاظم378803

ن شهد469184 112بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحيدر عبدالحسير

113بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد غازي اكريم47455

114بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرفراس صالح مهدي46034

115بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد كاظم فارس50099

116بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرفالح حسن شدهان469182

ن نعمة نايف46713 117بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحسير

118بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكركرار مزعل حسن378666

119بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرخالد احمد سلمان45664

120بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكربهاء صالح حسن379478

121بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرقضي صباح كاظم359983

122بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعمر حمزة محمد46051

ي469285 123بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكروسام عايد ناجر

124بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرماهر عبيد شدهان45410

125بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعلي كاظم عبدعلي379873

126بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعباس حامد شاطي47113

127بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكررامي حاتم خليف455382

128بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكررضا خالد كميل47618

 علي جارهللا379646
129بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرخضن

130بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعالء عباس حامد60408

131بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد سلمان كاظم469192

ن359932 132بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكروائل علي حسير

133بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكروليد احسان علي378637

ن379409 134بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد نارص حسير

ن46006 135بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحيدر محمد حسير

ن359948 136بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرليث علي حسير

137بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكروليد هادي جاسم45835

138بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحيدر جاسم حامد47251

139بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرزياد عبدهللا محمد46718

ن حمزة46072 140بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراسعد حسير



141بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرايمن محمد شاطي48454

142دبلوم2كوثا 42625بابلذكرصادق عجيل فارس45508

ن359849 143دبلوم2كوثا 42625بابلذكرنعمة عادي حسير

144دبلوم2كوثا 42625بابلذكرمحمد حاتم محل47479

145دبلوم2كوثا 42625بابلذكراحسان فوزي كاظم380461

146دبلوم2كوثا 42625بابلذكرماهر عبيد موس60858

147دبلوم2كوثا 42625بابلذكرفاضل علي عبيد469218

148دبلوم2كوثا 42625بابلذكراسماعيل عجيل فارس45553

149دبلوم2كوثا 42625بابلذكرجواد كاظم فارس360888

150دبلوم2كوثا 42625بابلذكرفالح عبيد موس46289

151دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعمار خضير حسن48787

152دبلوم2كوثا 42625بابلذكرحمود شاطي عبيد45519

153دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعباس فاضل حمزة379845

154دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعبدالستار جابر جسام469188

ن حامد نحار469272 155دبلوم2كوثا 42625بابلذكرحسير

156دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعدي حاتم محل45968

157دبلوم2كوثا 42625بابلذكرسعيد طراد عاضي360305

158دبلوم2كوثا 42625بابلذكركاظم لطيف شالل45761

159دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعهد عمران دعار50228

160دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعايد مظهر علوان58716

161دبلوم2كوثا 42625بابلذكراحمد حامد عطية49025

162دبلوم2كوثا 42625بابلذكرامير بدر عبود360534

 علي عبيد50753
ن 163دبلوم2كوثا 42625بابلذكرحسير

ن مطر49195 164دبلوم2كوثا 42625بابلذكركريم حسير

165دبلوم2كوثا 42625بابلذكرحسن عبدالرحمن علي469230

166دبلوم2كوثا 42625بابلذكرحمود كاظم عاشور47550

167دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعلي اسماعيل عجيل469268

ن469231 168دبلوم2كوثا 42625بابلذكرصالح موس حسير

169دبلوم2كوثا 42625بابلذكرطارق عزيز حسن469198

ن عبيد75454 170دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعبدالكريم حسير

171دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعلي ثامر محمود379995

172دبلوم2كوثا 42625بابلذكرحامد حمزه جابر45773

173إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعلوان محمد حريز501111

ي46165 ن ناجر 174إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمؤيد عبدالحسير

175إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحاتم سلطان حامد378717

176إعدادية2كوثا 42625بابلذكرستار عطية جودة378732

177إعدادية2كوثا 42625بابلذكررحمن عبد عبدهللا45728

ن حمود45915 178إعدادية2كوثا 42625بابلذكرباقر حسير

179إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحاتم طه مكطوف378631

180إعدادية2كوثا 42625بابلذكرانمار عدنان شمران455242

ن360480 181إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمحمد علي حسير

182إعدادية2كوثا 42625بابلذكريوسف طالب لهمود379944

ي469200 183إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعلي رحيم صلير

184إعدادية2كوثا 42625بابلذكرخالد عايد مير60633

185إعدادية2كوثا 42625بابلذكرهاتف حامد نحار469289

1ماجستير2كوثا 42625بابلذكرعبدهللا حسن ضاري45461

2ماجستير2كوثا 42625بابلذكرايمن مهدي دخيل47568

3بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمهند احمد علي379886

ن58697 4بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحمزة علي حسير

5بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعلي سعد عبيس47827

6بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد هادي عاشور469260

7بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرفواز رفيع نعمه47635



8بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحسام موجد مهدي379867

9بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكروسام محمد صكبان50110

ن حميد حمد47734 10بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحسير

11بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكركرار كاظم لطيف45795

ن كامل محمد45325 12بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحسير

13بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكررضا درويش حمزة46397

14بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعباس عبدهللا حميد45535

15بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراياد طارق اسماعيل45745

 عبدعلي موحان60054
ن 16بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحسير

17بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرابراهيم عبدهللا حمزة46621

18بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد حبيب حمد378707

19بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعامر فليح صعصع60838

20بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرنورس عايد وسمي50711

يف45571 ن سعد رسر 21بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحسير

ي378617 22بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحمزة عادل ناجر

23بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد رشيد داود469242

ن حمزة46469 24بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرسيف حسير

25بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرضياء محمود سياب469254

26بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحيدر كاظم ذياب360349

27بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكروليد رحيم اكريم58747

28بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرزيدون ناطق اسماعيل360513

ن فارس46032 29بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعبدالكريم حسير

30بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكررائد جبار مجباس47405

31بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكريوسف فالح نارص46760

32بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكررضوان خالد خلف423849

33بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرجالل عزيز ابراهيم45208

34بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد فرج محمد48762

35بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد درويش حمزة46298

36بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمصطفن حامد عبيد379381

37بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرداود سلمان هادي47195

38بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرقاسم داود سلمان48931

ن نارص مطر50436 39بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرياسير

40بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعلي كريم سلمان379508

41بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعباس كاظم جواد48896

42بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعالء كاظم رشيد378660

43بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرليث عماد عجيل60226

44بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراكرم حميد علوان60820

45بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمهند علي زويد48815

46بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراسماعيل عبيد عزيز469180

ن379949 47بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكررياض صباح حسير

48بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحسن فاضل عبد50248

ي عبد يوسف60347 49بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرراجر

50بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمصطفن مظهر جاسم46377

51بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكركمر داود سلمان469281

52بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد سلمان عباس469251

53بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرابراهيم كاظم عاشور47262

54بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكروليد حميد علوان60604

55بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد جاسم صكب379397

56بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد حمزة محمد46866

ي469214 57بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمخلد وليد ناجر

58بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحمزه طه مكطوف46066

59بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرضياء فياض حسن47084



60بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرلؤي صادق جبوري49103

ي مكطوف469309 61بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرقاسم صليير

ن59962 غام علي حسير
62بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكررصن

63بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرسيف ضياء عاشور377987

64بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرايهاب حسن اسماعيل378614

 حمد علي544282
ن 65بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرياسير

66بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكربدر عبدالسادة عبدهللا46103

67بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد حمزة اجياد469304

68بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرارشد مزهر جبار469223

69بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعباس مهدي ذياب359731

70بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحيدر فرحان حسن60880

71بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحسن علي بادي46064

72بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعلي فالح صدام47110

73بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعباس رسول عبدهللا379743

74بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرجعفر صادق جبوري49167

75بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد صالح كميل60963

ن حميد360942 76بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرضياء حسير

77بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكركرار حسن فياض469194

78بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحمزة عيىس تركي379574

79بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحامد شالل حميد59805

80بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمنير علي مرزة45624

81بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكروسام ذياب رسحان360331

82بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمثين عبيس كاظم379752

83بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعلي حاتم فخري47370

84بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرفاضل كريم عبدهللا60452

85بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكروائل عماد زغير49034

86بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحسن سعدون حمزة46302

87بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمرتضن حاكم داود360932

88بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد صالح جاسم48868

89بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعالء صير عناد48976

90بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرتراث خميس حمزة50771

91بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعمار سلمان محمد469247

92بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحاتم كريم ابراهيم469253

93بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمهند حلول كسار50775

94بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكررائد خليل زرزور60797

95بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكربهاء مهدي كريم360867

96بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمود رستم مرعيد469252

ن48871 97بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمثين رعاد حسير

98بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرقاسم نعمه نايف49082

99بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرسامر كريم ابراهيم469201

ي379341 100بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرقاسم عادل ناجر

ن379889 101بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد غازي اعنير

102بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعالء كاظم باجي48996

103بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد نجم عبدالواحد360458

104بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرضياء احمد رسحان46684

105بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرخليل عامر مشكور469210

106بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرغزوان عايد كاطع469206

107بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرليث حمزة عطية378763

108بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد عباس عيىس50720

109بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد علي طالع469179

110بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرضياء خالد ثجيل544284

ن حيدر حمد50671 111بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحسير



112بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرباسم محمد كريم360876

 علي جسام60624
ن 113بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحسير

114بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد صالح مسافر469228

ن50352 115بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرسعد محمد حسير

116بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكربهاء احمد رسحان46667

117بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرنبيل وليد عبيد50664

ي خلفه46121
ن
118بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعلي شاق

119بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكركرار فيصل جري469181

120بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعلي حسن درب46098

121بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرصفاء مهدي كريم360470

122بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمشتاق صابر عباس455424

123بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرسيف مالك عبدهللا501120

ن46665 124بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرماجد علي عبدالحسير

125بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد حمزة عطية378750

126بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكروسام نعمة حاجم469224

127بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد كاظم عبد50747

128بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمشتاق عباس ربيع379937

129بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعلي حمزة عبدهللا48903

130بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد سعدون حمزة48708

131بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد مظهر صكب47409

132بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعمار حسن حمزه469222

133بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعالء ناظم حسن47788

134بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرليث احمد ربيع360701

135بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمحمد عودة كاظم47167

ن عبيد469278 136بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكركاظم حسير

137بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد دايخ جاسم360379

ن46413 138بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحسن عبود حسير

139بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرسعدي ابراهيم داود47384

140بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد طارق فنطيل47312

141بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعالء حسن حمود50297

142بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحيدر صالح نارص60549

143بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمازن كريم صالح469199

ن379008 144بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد كاطع حسير

ن48891 145بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرشهاب احمد عبدالحسير

146بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرهشام خضير عطية378603

 محمد تركي58822
147بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمصطفن

148بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعاصم عادل محسن50659

149بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمصطفن عبدالرزاق درب360157

150بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمرتضن ستار جبوري49172

ن مطر50264 151بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرليث حسير

152بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمنصور حميد رشيد469187

153بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعلي صباح تركي469265

154بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكروسام كريم تركي469226

155بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرغسان زعالن مجبل469282

156بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرصفاء صالح حسن469258

157بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرمهند فرحان حسن47340

 علي مظهر48861
ن 158بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرحسير

159بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرطالب عباس مطر46137

160دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعلي لفته عداي47429

161دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعدنان ابراهيم عبيس46353

162دبلوم2كوثا 42625بابلذكرمحمد كامل عبدهللا501117

163دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعلي فالح حسن47761



164دبلوم2كوثا 42625بابلذكرمحمد احمد علوان45181

165دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعلي طالع عبيد379793

166دبلوم2كوثا 42625بابلذكرمحمد رحيم جميل48879

167دبلوم2كوثا 42625بابلذكرحمزة محمود جلوب50271

ن متعب50650 168دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعمار حسير

169دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعلي حسن خليف46968

170دبلوم2كوثا 42625بابلذكررائد كاظم صكبان47356

171دبلوم2كوثا 42625بابلذكراحمد خضير محمود46657

172دبلوم2كوثا 42625بابلذكرمنتض عادل اسماعيل48851

 علي عاضي380014
173دبلوم2كوثا 42625بابلذكرمرتضن

174دبلوم2كوثا 42625بابلذكرباسم زيدان خلف45774

175دبلوم2كوثا 42625بابلذكرمحمد غازي فيصل58782

176دبلوم2كوثا 42625بابلذكررزاق رستم مرعيد378677

177دبلوم2كوثا 42625بابلذكررعد ستار جبوري49074

178دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعالء طه جبوري49191

179دبلوم2كوثا 42625بابلذكرمحمد علي محمد378672

180دبلوم2كوثا 42625بابلذكرابراهيم محمد عطيوي46420

181دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعبير كاظم زبار49107

182إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحبيب احمد ابراهيم469262

183إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمحمد عدنان عبدالحسن360440

184إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعلي غازي اكريم378706

ن جبوري45209 185إعدادية2كوثا 42625بابلذكريوسف ياسير

ن378742 186إعدادية2كوثا 42625بابلذكرقيض غازي حسير

187إعدادية2كوثا 42625بابلذكرايهاب احمد رسحان45885

188إعدادية2كوثا 42625بابلذكرجاسم محمد طه47181

189إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمصطفن ماجد عجيل379906

يف378642 190إعدادية2كوثا 42625بابلذكرامير سعد رسر

ن524261 191إعدادية2كوثا 42625بابلذكرغسان محمد حسير

192إعدادية2كوثا 42625بابلذكرسجاد كريم صالح469195

193إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحسن هادي عبدهللا45991

ي50727
194إعدادية2كوثا 42625بابلذكرهاشم مظلوم راضن

195إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحيدر عليوي خفيف47642

196إعدادية2كوثا 42625بابلذكراحمد سامي مرزة469203

ن379850 197إعدادية2كوثا 42625بابلذكرغسان حسن حسير

198إعدادية2كوثا 42625بابلذكرليث احمد كعيد49754

199إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمرتضن احمد ربيع360524

200إعدادية2كوثا 42625بابلذكرهيثم كريم تركي524268

201إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعلي عيدان خضير378596

202إعدادية2كوثا 42625بابلذكرزياد مهدي ذياب379724

203إعدادية2كوثا 42625بابلذكرطيف شعالن شمران48834

ن سلمان46140 204إعدادية2كوثا 42625بابلذكرسجاد حسير

205إعدادية2كوثا 42625بابلذكرايوب داود سلمان443870

ن455280 206إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحيدر عامر حسير

207إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعلي كاظم لطيف46805

208إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمحمود شاكر حمود380101

209إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعلي فيصل جبار544286

210إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمحمد كاظم عطية379747

211إعدادية2كوثا 42625بابلذكرسجاد عباس سياب46215

212إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمحمد ضياء خليل544610

ن47411 213إعدادية2كوثا 42625بابلذكرنورالدين فرحان حصير

 علي كاظم47329
ن 214إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحسير

ن259151 ن كريم حسير 215إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحسير



216إعدادية2كوثا 42625بابلذكركرار حيدر عبدالصاحب501048

ن50756 217إعدادية2كوثا 42625بابلذكرموس علي عبدالحسير

218إعدادية2كوثا 42625بابلذكرصفاء بدر سياب339303

 علي469275
ن 219إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمحمود حسير

220إعدادية2كوثا 42625بابلذكراحمد نعمة غاوي47457

221إعدادية2كوثا 42625بابلذكرستار باسم محمد380097

222إعدادية2كوثا 42625بابلذكرناظم عبيد جمعة47691

 احسان علي379922
ن 223إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحسير

ن46527 224إعدادية2كوثا 42625بابلذكرباسم كريم حسير

225إعدادية2كوثا 42625بابلذكرسجاد علي طاهر45638

226إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمحمد سلمان حسن50322

227إعدادية2كوثا 42625بابلذكرزين العابدين داود سلمان469193

ن379756 228إعدادية2كوثا 42625بابلذكرسجاد علي حسير

ن529273 229إعدادية2كوثا 42625بابلذكرفالح موس حسير

ي378797 230إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمصطفن عبدالكريم ناجر

231إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحسام مهدي عباس455170

232إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمحمود شاكر جبارة46595

233إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحيدر مزعل حسن46452

234إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحاتم عبدالكريم علي47719

ن46625 235إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمحمد ظاهر حسير

236إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعمار يارس عاضي379860

237إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعلي رزاق عجيل544597

238إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمحمد عبدالكريم عبيس469213

239إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمنتظر نهاد غازي469191

240إعدادية2كوثا 42625بابلذكريوسف فائز تركي60679

241إعدادية2كوثا 42625بابلذكرسجاد عباس حمزة45220

ن378789 242إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعباس سعدون حسير

ن60274 243إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعلي جاسم حسير

244إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعبدالكريم حمزة جاسم469211

245إعدادية2كوثا 42625بابلذكرسعد ليلو صالل60926

246إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعلي عامر نض47280

247إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحسن عبد صيهود469250

248إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمرتضن عايد مظهر47188

ن سويدان47841 249إعدادية2كوثا 42625بابلذكرجالل حسير

ي378624 250إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمرتضن عبدالكريم ناجر

251إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعلي سعد رجاب47239

252إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعامر كريم ابراهيم359889

ن380056 253إعدادية2كوثا 42625بابلذكرابراهيم محمد حسير

ن جبوري378736 254إعدادية2كوثا 42625بابلذكريونس ياسير

255إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمؤيد علي زويد48723

256إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعباس محسن هدام6547

257إعدادية2كوثا 42625بابلذكرجاسم خليبص ارحيل379421

258إعدادية2كوثا 42625بابلذكرزين العابدن عبيس طعمة455520

259إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمصطفن صفاء خليل48263

ن سويدان379826  حسير
260إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمصطفن

261إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعباس رعد كاظم360918

262إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحازم خليبص ارحيل379451

ن ماجد منهل46086 263إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحسنير

264إعدادية2كوثا 42625بابلذكرابراهيم نور رحيم544604

265إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمرتضن احمد ابراهيم469261

266إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمهدي صالح حسن469257

267إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحيدر عباس جواد50034



268إعدادية2كوثا 42625بابلذكرجاسم محمد تركي60477

ن ضياء داود378648 269إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحسير

270إعدادية2كوثا 42625بابلذكرابراهيم المجاب حمزة خوام379863

271إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمرتضن جواد كاظم49100

272إعدادية2كوثا 42625بابلذكركرار مهدي كريم47800

273إعدادية2كوثا 42625بابلذكرلطيف عباس درويش58183

274إعدادية2كوثا 42625بابلذكراثير ثامر مجهول360341

ن47283 275إعدادية2كوثا 42625بابلذكرجعفر منصور حسير

276إعدادية2كوثا 42625بابلذكرغزوان احمد عبدهللا47498

277إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعلي عباس مطر60809

278إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعمر حازم فيصل46082

279إعدادية2كوثا 42625بابلذكرقيس ميثم حميد379829

ن360358 280إعدادية2كوثا 42625بابلذكراحمد علي حسير

ن جواد رشيد46534 281إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحسير

282إعدادية2كوثا 42625بابلذكررسول طارق فنطيل379601

283إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحمزة حامد ابراهيم469255

284إعدادية2كوثا 42625بابلذكراحمد عبد منهل45695

285إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمحمود شاكر صاحب378592

286إعدادية2كوثا 42625بابلذكراحمد نجم عبيد378619

287إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمسلم جليدان سكر379429

288إعدادية2كوثا 42625بابلذكرسيف فارس طالب47856

ن360503 ن وحيد عبدالحسير 289إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحسير

ف محمد لؤي48936 290إعدادية2كوثا 42625بابلذكرارسر

291إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمحمد صالح كميل45420

292إعدادية2كوثا 42625بابلذكرسجاد حسن حمزة379560

293إعدادية2كوثا 42625بابلذكريوسف عبدالحسن محمد58668

294إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمصطفن فوزي كاظم379782

295إعدادية2كوثا 42625بابلذكرغيث صالح حسن379700

296إعدادية2كوثا 42625بابلذكرطارق خميس عبدالحسن469183

297إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعلي هادي دليمي50187

ن47715 اد حسير 298إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعباس رسر

ن محمد50750 299إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعلي حسير

 علي عاضي523348
ن 300إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحسير

301إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعباس وليد عبدالحمزة47083

ن رضا كاظم544600 302إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحسير

303إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعباس جبار هارون49051

304إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمحمد فاضل عبد47785

305إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعمر يارس عاضي469221

306إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعلي جميل زعالن45359

ن61080 307إعدادية2كوثا 42625بابلذكرنبيل فاضل حسير

308إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمحمد حامد عبيد379932

309إعدادية2كوثا 42625بابلذكرهمام حميد جاسم444050

310إعدادية2كوثا 42625بابلذكرفالح حمزة مصلح523355

311إعدادية2كوثا 42625بابلذكرنزار عدنان شمران47979

312إعدادية2كوثا 42625بابلذكرانور غازي مكطوف50372

313إعدادية2كوثا 42625بابلذكراحمد ناظم كامل45163

314إعدادية2كوثا 42625بابلذكرامجد محمود رسحان45257

315إعدادية2كوثا 42625بابلذكراحمد حسن محل379898

316إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحيدر طالب طارش48779

317إعدادية2كوثا 42625بابلذكريحير فائز تركي60658

318إعدادية2كوثا 42625بابلذكريارس عبدهللا مجبل50120

319إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمرتضن طالب عبد45244



320إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعقيل احمد عبدهللا50294

ن469245 321إعدادية2كوثا 42625بابلذكراحمد قيس حسير

322إعدادية2كوثا 42625بابلذكرهيثم عايد نعمة380428

323إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحسام نجم عبدهللا379361

324إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحسن عبدعلي موحان58642

ن47355 325إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمروان ضياء حسير

326إعدادية2كوثا 42625بابلذكرانمار ستار سعد50095

327إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعقيل تركي جاسم297448

328إعدادية2كوثا 42625بابلذكريوسف فاضل علي378692

329إعدادية2كوثا 42625بابلذكراحمد حسن حوس360394

330إعدادية2كوثا 42625بابلذكرابراهيم محمود عبيد48819

331إعدادية2كوثا 42625بابلذكرمحمد رضا عبدهللا45306

332بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعيىس مجلي جودة360897

333بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرعلي محمد نجم48808

334بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكراحمد ربيع خليل360720

335بكالوريوس2كوثا 42625بابلذكرفاهم دلف محيسن47866

336دبلوم2كوثا 42625بابلذكررياض عبدالكاظم عسكر48751

337دبلوم2كوثا 42625بابلذكرجاسم محمد حسن45964

338دبلوم2كوثا 42625بابلذكروليد محسن علي378697

ن كريم58796 339دبلوم2كوثا 42625بابلذكرمحمد حسير

ن كريم469248 340دبلوم2كوثا 42625بابلذكرصدام حسير

 علي محمد48785
ن 341دبلوم2كوثا 42625بابلذكرحسير

342دبلوم2كوثا 42625بابلذكرهادي عزيز اسود48828

343دبلوم2كوثا 42625بابلذكرحسن باضي علي45994

ن خليل زرزور60757 344دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعبدالحسير

345دبلوم2كوثا 42625بابلذكرشاكر صاحب عبود378020

346دبلوم2كوثا 42625بابلذكرعلوان لفته هدوم48734

ن عبدالحمزة تومان469190 347إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحسير

348إعدادية2كوثا 42625بابلذكرجبار هارون كبلوك50768

ن فارس بالو469308 349إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحسير

350إعدادية2كوثا 42625بابلذكرعلي بحوك سهيل45858

351إعدادية2كوثا 42625بابلذكرهيثم فاضل سلمان60927

352إعدادية2كوثا 42625بابلذكرساجد منهل حمود46675

ن واوي كاظم469267 353إعدادية2كوثا 42625بابلذكرحسير

1ماجستير2كوثا 42625بابلأنيىوفاء ثامر شبل360740

2ماجستير2كوثا 42625بابلأنيىانتظار دمان ساهي61016

3بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىنغم حامد يوسف59329

4بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىنور عامر نض47515

5بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىكوثر حميد صيهود60395

6بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىارساء فالح عبيد60450

7بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىنىه عدنان صالح48805

 علي48741
ن 8بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىمروة حسير

9بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىهديل فالح وادي378814

ن469306 ابتسام علي حسير
10دبلوم2كوثا 42625بابلأنيى

11دبلوم2كوثا 42625بابلأنيىاحالم علوان جعباز50153

12دبلوم2كوثا 42625بابلأنيىفرح عبدالواحد زيدان60640

13إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىسهام حازم زبار58763

ن محمد جاسم60199 1ماجستير2كوثا 42625بابلأنيىحنير

2بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىايمان هادي دليمي58595

3بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىزينب رزاق عجيل48351

4بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىزهراء مطرسر عبدالواحد46468

5بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىمين اسماعيل عجيل469270



6بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىبثينة رزاق عجيل46009

7بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىوالء سالم فنيخ469197

8بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىتغريد هادي دليمي50222

9بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىبراق عباس فياض440965

10بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىفردوس هادي دليمي50235

11بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىوفاء عباس فاضل469296

12بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىزينب كريم عبد48918

ي469212 13بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىايناس وليد ناجر

14بكالوريوس2كوثا 42625بابلأنيىغادة احمد رسحان46568

 علي زيدان455180
15دبلوم2كوثا 42625بابلأنيىمين

16دبلوم2كوثا 42625بابلأنيىفاطمة فاضل محمد501126

ن صبيح378150 17دبلوم2كوثا 42625بابلأنيىاطياف حسير

18إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىارساء صالح هادي455348

19إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىوردة طالب عبد379760

20إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىعذراء غالب عبد47875

ن544593 21إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىوفاء خالد عبدالحسير

22إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىسارة عباس خليف60584

23إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىرقية حاتم طه379352

ن544586 ن خالد عبدالحسير 24إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىحنير

سارة علي مطر45723
25إعدادية2كوثا 42625بابلأنيى

ن45397 26إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىصابرين هادي حسير

27إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىفاطمة حمزة خوام45875

28إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىاسماء ابراهيم خضير379681

29إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىمريم مطرسر عبدالواحد46446

30إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىايات مطرسر عبدالواحد46414

31إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىنمارق عباس خليف60902

ميامي علي مظهر377995
32إعدادية2كوثا 42625بابلأنيى

وق سالم فنيخ50105 33إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىرسر

34إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىارساء ستار جبوري49953

35إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىفردوس رفيع نعمة423718

ي469284 36إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىابتهال وليد ناجر

37إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىدالل صادق عجيل45483

38إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىحسن رزاق غازي378685

39إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىزهراء غالب عبد47898

40إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىندى هادي نارص524270

ن45385 41إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىلقاء هادي حسير

42إعدادية2كوثا 42625بابلأنيىنور حمزة خوام46682

1ماجستير3الجواهري 23594بابلذكرفراس رزاق جاسم498543

2ماجستير3الجواهري 23594بابلذكركفاح مهدي صالح128951

3ماجستير3الجواهري 23594بابلذكرسمعان عدنان علي469044

ن544563 4ماجستير3الجواهري 23594بابلذكراحمد محمد حسير

5ماجستير3الجواهري 23594بابلذكراحمد اسماعيل عبداالمير497239

6ماجستير3الجواهري 23594بابلذكرسالم زهير عباس319567

7ماجستير3الجواهري 23594بابلذكرحيدر كريم محمد463126

8ماجستير3الجواهري 23594بابلذكراحمد اسماعيل جابر128656

9ماجستير3الجواهري 23594بابلذكرليث رزاق شمران130190

10ماجستير3الجواهري 23594بابلذكربشار سعدي عبد455884

11ماجستير3الجواهري 23594بابلذكراحمد محمد رشيد128573

ة463198 12ماجستير3الجواهري 23594بابلذكرعلي نايف عمير

ن385540 13ماجستير3الجواهري 23594بابلذكرعمار علي حسير

14ماجستير3الجواهري 23594بابلذكرحيدر باسم احمد130892

15ماجستير3الجواهري 23594بابلذكروسام قاسم محمد387345



16ماجستير3الجواهري 23594بابلذكرزيد علي هادي463458

17دبلوم عالي3الجواهري 23594بابلذكروائل سالم نايف385229

18بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرسعد حمزة جعفر128571

19بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعباس حمزة علوان457906

20بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي كامل غيدان497351

21بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد سعد برو128907

ن جميل اسماعيل128963 22بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسير

23بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد عبدالخالق عبدعون463267

ن130069 24بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعمار جابر حسير

25بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراحمد حمزة شعالن463563

26بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكريحير كريم يارس128953

27بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعبدهللا كاظم محمد278951

28بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرجاسم راشد نايف388102

29بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكروحيد توفيق عبود128821

30بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعالء حافظ مهدي388534

31بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرماجد حامد جاسم129485

32بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراحمد محمد عبداالمير385293

33بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرفراس عباس موس131322

34بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرميثم هادي عبيد463668

35بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرفاضل عباس عبدعلي555722

36بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرموفق كاظم مرزة128545

37بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمفيد ابراهيم نعوم129280

38بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحسن رسول حسون457962

39بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرزيد عبودي متعب129087

40بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحامد شاكر محسن128754

ن128959 41بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي عبدهللا حسير

42بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراحسان علي كيطان498516

43بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكررسمد سالم علي387665

ن عباس علي130129 44بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسير

45بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكررضا خليل ابراهيم463011

46بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحيدر رزاق عبود522635

ن544577 ي توبة حسير
47بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسونن

48بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحيدر حمزة كاظم129112

49بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرنورس هادي محمد129100

ن عائد خضن343539 50بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسير

51بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحيدر حسن عبد463639

52بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرهشام عباس بعيوي385418

53بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعقيل صبحي حسن498627

ن130402 54بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراحمد عبدالحمزه حسير

ي457230
55بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراثير فاضل راضن

ن ضاجي498553 56بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكروسام ياسير

57بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكررضوان مهدي علي463231

58بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراحمد عالوي عليوي385255

59بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرليث عبدعلي عباس128878

60بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمصطفن غانم عطية496767

61بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرسامر محمود مجيد128910

62بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرسمير محمود محمد129684

ن كريم536835 63بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعالء حسير

64بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكروالء عباس عبدالواحد498587

65بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكركرار عبدهللا لطيف463136

ن هاتف128937 66بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحيدر حسير

ن عبدالرحمن موس291807 67بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسير



68بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي كنعان عدنان129763

يف463437 69بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكروسيم عماد رسر

70بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحيدر عماد سليمان129250

71بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد كريم محمد457529

72بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراحمد عبدالحكيم عبدصبار129067

ن128747 73بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحيدر زرع هللا حسير

74بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعمار صاحب حمزة385313

75بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرامير محمد شاكر129117

76بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي شاكر هيال463131

ن عباس حسن130247 77بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسير

ن عبدهللا131264 78بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكررحمن ياسير

79بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرسالم فؤاد عبدالمطلب497320

80بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكركرار نجاح عباس457653

81بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرسالم سالم هادي557289

82بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرقتيبة كاظم ابراهيم469038

83بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرازهر صباح علي496695

84بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرذوالفقار اسماعيل محمود128948

85بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرزيد محمد جاسم469035

86بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد سجاد يارس456237

87بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرامجد خليل صالح131558

88بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد عدنان داود496497

89بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحيدر محمد محسن469046

90بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرخالد عبدالرضا جابر129639

91بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرنور عباس محمدعلي463193

92بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرموفق انور جعفر129778

93بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرسامر مطاف ابراهيم128610

94بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرربيع عبدالكريم عباس129985

95بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي سعدي كريم385270

96بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرجبار زاير خدام128729

97بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرضياء محمد عبدهللا463384

98بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي حامد جاسم130054

ن522624 99بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرصادق حسن ياسير

ن عادل علوان455802 100بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسير

101بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرنور ظافر نوري475835

ن128828 102بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراكرم هادي عبدالحسير

103بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحسن شاكر محسن128848

104بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكركرار علي عبدالحمزة497271

غام عبدالكريم مجيد497332 105بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكررصن

106بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد عبد الرحمن291823

107بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحيدر فارس علي496831

ن388260 108بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرصفاء خشان حسير

109بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراثير جواد كاظم497160

110بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعبدالرحمن احمد حسان526826

111بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكروالء عبدالرضا جابر129048

112بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعمار عباس ثامر385527

113بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرسالم فاضل هالل388434

ن جواد475815 114بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكربشار ياسير

115بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحيدر عباس عبود129313

116بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعماد خليل جواد457398

117بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرباسم محمد عبيد387747

118دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرمحمد عبدالكاظم سلمان463578

119دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرفائز عباس حسن278780



120دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرقيس صبحي حبيب278566

121دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرمهدي حميد عبد129902

122دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرحسن عباس حسن129062

123دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرثامر كاظم مظلوم388212

124دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرحيدر عبداالمير حميد463585

ن نذير385220 125دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرسعيد حسير

126دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرمحمد كاظم محمد128705

127دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرحيدر رزاق شمران129569

128دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرستار عبدالرحمن احمد385351

129دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرعمار نعمة فاخر463000

130دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرحيدر حميد زغير545321

 يحير مهدي129021
131دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرمضن

132دبلوم3الجواهري 23594بابلذكروسام امجد عبدالرضا498539

133دبلوم3الجواهري 23594بابلذكراحمد فالح عسكري128557

134دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرليث ابراهيم نعوم278631

ي385390 135دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرسيف الدين رياض ناجر

136دبلوم3الجواهري 23594بابلذكررسمد جابر عليوي129488

137دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرذوالفقار جميل كريم498597

138دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرثامر جواد كاظم455763

139دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرمحمد وهاب عبدعون469039

اد128663 140دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرفراس سامي رسر

141دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرمحمد ابراهيم محمد131215

142دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرعلي عباس مرعي129078

ي مسلم496582
143دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرربيع هانن

144دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرحيدر عبد حمزة130229

145دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرعايد محمد كرماش469036

146دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرمحمد عالء ناظم129059

147دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرالمنتظر جواد عباس498603

148دبلوم3الجواهري 23594بابلذكريوسف عماد جابر498755

149دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرعبدهللا عماد كاظم343301

150دبلوم3الجواهري 23594بابلذكراحمد سعد عبيد130163

151دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرمنتظر ميثم عبدالزهرة403350

ن مهدي منصور463183 152إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرحسير

153إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمحمد كاظم محمد519981

154إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرماجد حميد رشيد498592

155إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرزاهر سليم سلمان340659

156إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعامر معز مهدي519951

157إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرثامر مظفر جواد388241

158إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمحمد عبد حمزة129952

ن شاكر مجهول463101 159إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرحسير

160إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرميثم حمزة عبيد128816

161إعدادية3الجواهري 23594بابلذكراحمد سالم علي498715

162إعدادية3الجواهري 23594بابلذكراحمد شاكر حميد385365

ن497208 163إعدادية3الجواهري 23594بابلذكركرار عبدالكريم حسير

164إعدادية3الجواهري 23594بابلذكراحمد محمد جاسم457821

165إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعلي عبدالكاظم محمد385347

ن129817 1ماجستير3الجواهري 23594بابلذكرمرتضن محمد عبدالحسير

2ماجستير3الجواهري 23594بابلذكرمصطفن كاظم خرباط385372

3ماجستير3الجواهري 23594بابلذكرمحمد ماجد نجم463237

4ماجستير3الجواهري 23594بابلذكراحمد محي حمود497413

5ماجستير3الجواهري 23594بابلذكركرار غانم بستان469041

6بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكركرار فاضل هالل522687



ي128883
7بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمشتاق علي هانن

8بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسام صباح عساف129695

9بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي محمد مهنة128630

ن حمزة129010 10بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرغسان حسير

11بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرسامر عبدالكريم عباس128972

12بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد رعد حميد129017

13بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد علي نارص128761

ن385399 14بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرتمار عبدالكريم حسير

ي129121
15بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعبدالقادر ستار راضن

16بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحيدر ثامر شاكر498510

17بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعبدالرحمن مدحت علي462997

ن عبد مسلم385264 18بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسنير

19بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي غانم مزاحم555790

20بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد احمد يوسف385380

21بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد نوري عبد498761

22بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكربشير هادي جواد385361

23بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد جواد عبدالكاظم388717

24بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرميامي سليم كريم128581

25بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد عبداالمير رباط130427

26بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرتمار ميثم حمزة128915

27بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكركرار محمود شاكر129108

28بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد ضياء انور469040

29بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراحمد عالء طالب462731

ن احمد جمال462776 30بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسنير

31بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكركرار هادي كاظم130014

32بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد عدنان خضن387895

ن منصور388710 غام حسير 33بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكررصن

34بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكروسام عدنان غائب129340

35بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعمار باسم محمد128925

36بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمازن عبداليمة كريم463112

37بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد سليم كريم128970

38بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد هادي عودة128885

39بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكريوسف يعسوب جاسم544601

 علي هادي326800
ن 40بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسير

41بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي جبار محمد457699

ي385531
 
42بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد وهاب ارزوق

ن فرحان عباس129364 43بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسنير

ن129084 44بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراحمد محمد عبدالحسير

45بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد محي حمود385391

46بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكريارس سعد جودي129336

47بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرسيف ياس خضن385566

48بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي مهدي صالح463142

49بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحيدر لطيف سلمان129452

ن463233 50بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسن محمد حسير

51بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكريارس ضياء كطران387581

52بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمهند كاظم مرزة128797

53بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرانس سمير خضير385289

54بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعبدهللا جمعة جاسم457315

 سامي فاضل385376
ن 55بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسير

56بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعالء قضي حسن496505

57بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكروسام كريم حسن129271

58بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكروسام حاكم رباط387625



59بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد اسماعيل عليوي469049

60بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمصطفن مؤيد خليل128691

61بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي صالح مهدي128871

62بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعقيل مسلم مهدي128713

63بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكررسول جابر كاظم462724

64بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد ثائر عبدالرسول463539

65بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي لطيف سلمان128969

66بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرامير علي هادي128743

67بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمنتظر عادل علوان388669

ن احمد حسون273899 68بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسير

69بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراحمد عالء شاكر496591

70بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرايمن فاضل علي128956

71بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرسعود مجيد حميد128825

72بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكررامي سامي فاضل385374

73بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحيدر علي محمد129169

74بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكررسول غازي جاسم129201

ن عبدهللا131069 75بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي ياسير

76بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرقاسم خليل عبدزيد128859

77بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرامير ناظم مطلك387403

ن128920 78بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي فوزي حسير

79بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرصفاء هادي كاظم128904

80بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراياد ابراهيم عبدالكريم388689

81بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراحمد عبداالمير حميد129885

82بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراحمد فاضل هالل129925

ن128833 83بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد علي حسير

84بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي سليم كريم129420

ي463629
85بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسن هادي راضن

ن حيدر محمد343586 86بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسير

87بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكربسام عبداليمة كريم128876

88بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرزيد كريم كاظم385364

89بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحيدر علي حمزة129057

ن462977 90بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد جابر عبدالحسير

91بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعبدالرحمن باسم محمد129635

92بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحارث صفاء فيصل128909

93بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكربكر عباس عودة497279

ن لطيف لفته496605 94بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسنير

95بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكروائل رياض مكي555796

96بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمجدي سامي فاضل387607

97بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراحمد خليل ابراهيم498739

98بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحيدر علي حسن498536

99بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرايهاب حازم طالب128720

100بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمنتظر طالب جاسم385278

101بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمصطفن جواد كاظم385286

102بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكريوسف محمد علي130181

103بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرزيد رزاق علي128764

104بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرايمن عبدعلي عبدالرزاق416795

105بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرسامر عالء خشان388176

ن544591 106بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي محمد حسير

ن هادي128605 107بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي حسير

108بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراحمد حسن نعمة463244

ن الزم ذياب385310 109بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسير

110بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرنور مسافر عبدنور129075



111بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراحمد عبدالرضا عذاب387597

112بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرابراهيم غانم عبد385242

113بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعصام عبدهللا عكال128726

114بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكررائد طاهر مسلم385369

115بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد ضياء محسن128700

116بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي رزاق عبداالمير131005

117بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرمحمد مهند عباس387908

118بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرسجاد منعم جحيل387836

119بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكراحمد محمد محسن463653

ن ليث نارص130468 120بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرحسير

121دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرعلي قاسم وهاب128609

122دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرصادق ابراهيم محمد128869

123دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرعلي كريم كاظم385363

124دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرامير محمود محمد129531

ن سعدي هادي561672 125دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرحسير

126دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرضياء هادي كاظم385292

ن128603 127دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرعلي محمد عبدالحسير

128دبلوم3الجواهري 23594بابلذكربهاء عامر نارص130610

129دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرسعد غانم بستان457797

130دبلوم3الجواهري 23594بابلذكراحمد صباح عبيد130789

131دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرامير عبداالمير حميد463574

132دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرسيف مسلم مهدي128644

133دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرعبدهللا عدنان عبدهللا387877

134دبلوم3الجواهري 23594بابلذكراحمد مالك دلف128839

135دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرحيدر محمود شاكر129115

136دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرمحمد عادل رسول128939

137دبلوم3الجواهري 23594بابلذكركرار عبدالكريم مجيد457453

138دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرمحمد ناظر نجم498561

139دبلوم3الجواهري 23594بابلذكروسام صباح عساف128977

ي128591
140دبلوم3الجواهري 23594بابلذكريارس حسن راضن

141دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرسجاد مهدي رسول128672

142دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرحيدر كريم ابراهيم387958

143دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرحسن جاسم محمد291925

144دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرعلي محمد جبار128983

145دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرغدير كاظم علي463216

146دبلوم3الجواهري 23594بابلذكروعد غانم بستان457892

147دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرعلي محمود شاكر130094

148دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرامير احمد اسماعيل130080

149دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرحسن عامر رضا128736

150دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرسامر حيدر سالم385253

ن نارص128981 151دبلوم3الجواهري 23594بابلذكربهاء عبدالحسير

152دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرابراهيم سعدي كريم385277

ن ميثم عبدالحر129039 153دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرحسير

154دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرمحمد باسم محمد555787

155دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرنورالدين كاظم ماجد128642

156دبلوم3الجواهري 23594بابلذكراحمد جاسم عبيد385356

157دبلوم3الجواهري 23594بابلذكراحمد عادل رسول128639

158دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرمصطفن عباس مرعي128627

159دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرخلدون سعد وحيد128990

160دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرامير نوفل عبدهللا519740

161دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرلؤي عدنان عبدهللا130036

162دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرعالء كاظم مرزة385240



163دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرمحمود محمد رشيد129079

ي555792
164دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرحمزة غالب راضن

165دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرسيف فارس عبداالمير462757

166دبلوم3الجواهري 23594بابلذكركرار ميثم عباس128803

ن كاظم129222 ن امير 167دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرحسير

ن صالح عبيس131171 168إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرحسنير

169إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرسجاد علي تركي387419

170إعدادية3الجواهري 23594بابلذكراكرم جواد كاضم129916

ي130000  مشتاق حرنر
ن 171إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرحسير

172إعدادية3الجواهري 23594بابلذكراسعد محمد عزيز128879

173إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرقاسم يعسوب جاسم462783

ن حمزة129181 174إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعبدالرحمن حسير

ن385491 175إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرحيدر سعدي حسير

176إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعلي كاظم نايف497223

177إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمحمد ميثم عبداالمير128621

178إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعبدهللا ماجد عبداالمير455925

ن صالح صباح520018 179إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرحسير

180إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمحمد قاسم وهاب128814

181إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمحمد ميثم جاسم522803

182إعدادية3الجواهري 23594بابلذكركرار حيدر طالب128662

183إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعلي عقيل علي387937

184إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمصطفن مناضل عباس129053

185إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرفرقان ليث عبدعلي522648

186إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمحمد حامد حسن385385

187إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمهند علي محمدعلي273601

188إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمسلم علي عباس129807

189إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمحمدباقر علي جابر477101

190إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعباس عبدايوب هاشم457334

191إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرنور قيس فخري545241

192إعدادية3الجواهري 23594بابلذكررحمن صالح عبيس130100

193إعدادية3الجواهري 23594بابلذكراحمد ثامر كاظم456314

194إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعلي جبار قادر130010

195إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرابراهيم كاضم نعمة129498

ن130320 196إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمرتضن عبدهللا حسير

197إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعمار ميثم حمزة129707

ي مهدي496483
198إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرزيد هانن

199إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمحمدالجواد قاسم مجبل457778

200إعدادية3الجواهري 23594بابلذكراحمد عقيل عبيس388553

201إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرازهر طالب جاسم129791

ن خلف462787 202إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعلي حسير

203إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرحيدر علي كاظم130850

204إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرحمزة سعد حمزة130091

205إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعلي محمد حمزة385591

ن صفاء خشان388286 206إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرحسير

207إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمصطفن محمد جاسم497217

208إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرحسن عامر لطيف128805

209إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرامير مهدي حميد385552

210إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرزيد كريم عباس498577

211إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرسالم نزير ابراهيم128707

ن نارص544565 212إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرضياء عبدالحسير

213إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمناف صادق عباس385402

214إعدادية3الجواهري 23594بابلذكراحمد سمير فيصل327153



ن نجم522761 215إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمحمد حسير

216إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعلي الهادي ماجد سليم457558

217إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرحسن عادل عساف129655

218إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرقضي محمد سعود385458

ن خليل عبدزيد469048 219إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرحسنير

220إعدادية3الجواهري 23594بابلذكراحمد عباس محي264748

221إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعبدالباري كامل عبدعلي387524

ن عبدهللا129848 ن ياسير 222إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرحسير

223إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعبدهللا عباس فاضل545235

ن فالح حسن130587 224إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرحسير

225إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرسجاد حمزة شبيل457445

226إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرهدير نوار فاضل130278

227إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرسعد سليم كريم128724

228إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعلي موفق حمدي385476

229إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعلي احمد عبدالحمزة130119

230إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعلي فالح حسن496419

231إعدادية3الجواهري 23594بابلذكروالء عالء نارص129534

232إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعلي رياض حبيب385294

233إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمحمد زهير نوري457267

234إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعلي ثامر كاظم388371

235إعدادية3الجواهري 23594بابلذكراحمد جميل مفجع129744

236إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعلي عباس عبود128766

237إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمنتظر جاسم علي545237

238إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمسلم هادي نعمة498566

ن كاظم129028 239إعدادية3الجواهري 23594بابلذكركريم امير

240إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعباس عادل محمد544581

ن129329  علي حسير
ن 241إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرحسير

242إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرزين العابدين محمد عباس536728

ن128489 243إعدادية3الجواهري 23594بابلذكركمال الدين هادي حسير

244إعدادية3الجواهري 23594بابلذكراسعد علي عيىس456684

245إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرزين العابدين سجاد يارس457764

246إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرمحمد ليث ابراهيم388043

247بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرذوالفقار جبار مزهر463098

248بكالوريوس3الجواهري 23594بابلذكرعلي ماجد عباس385269

249دبلوم3الجواهري 23594بابلذكروميض سالم نايف128687

250دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرمشتاق كاظم مرزة388713

251دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرغسان عدنان حمزة343590

252دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرعباس سالم داود131331

253دبلوم3الجواهري 23594بابلذكرحسام محمد جاسم457917

ة128857 254دبلوم3الجواهري 23594بابلذكركاظم نايف عمير

255إعدادية3الجواهري 23594بابلذكراحمد عبدالحمزة كاظم129033

256إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرعمار عبدالرضا عبعوب385224

257إعدادية3الجواهري 23594بابلذكرليث محمد كاظم496576

1ماجستير3الجواهري 23594بابلأنيىرحمة هاشم عبدهللا544583

2ماجستير3الجواهري 23594بابلأنيىرساب عبدالكريم جواد463106

3ماجستير3الجواهري 23594بابلأنيىيافا قحطان عدنان470638

4ماجستير3الجواهري 23594بابلأنيىنور فاضل جبار128893

5بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىكفاح صباح نهاية131490

6بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىختام هادي عطار522601

اس حمزة سلطان129165 7بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىنير

ي130270
مريم علي هانن

8بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيى

ى فاخر حرفش529850 9بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىبرسر



10بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىهدى عدي موس388023

11بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىمنال رحيم واعي129967

12بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىرغد صاحب خلف273647

13بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىنضة علوي صغير129090

14بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىبيمان فاضل حميدي498558

15بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىاالء طلب زهاوي128887

16بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىنور عباس كاظم544608

17بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىورود صباح عبيد129599

18بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىرسى مهدي عبدالشهيد128683

19بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىرشا سمير عبدالمطلب544561

ن457604 20بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىوسن فالح حسير

21بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىشمم جاسم حسن526819

ن385306 22بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىزينب فخري حسير

23بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىسما احسان مهدي463189

24بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىايمان حسن عبود498569

25بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىسحر خضير عبيس516682

26بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىرسل ضياء سلمان469037

27بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىهدى سالم ابراهيم129557

ن131277 28بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىزينب فيصل حسير

29بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىسهير عامر محمد462741

ن385314 30بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىنورس طارق عبدالحسير

31بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىنورة ميثم عباس130442

32بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىنور عباس حمزة522933

33بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىاالء ضياء محسن128931

34بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىرسل صالح نور128584

ن385301 35بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىايمان فخري حسير

36دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىرضية علوان عودة497300

37دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىرويدة موس عيىس343519

38دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىخالدة توقيف شمران497391

ساهرة علي هادي129249
39دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيى

اق علي يحير129993
40دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىارسر

41دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىانتظار فاضل محمد463007

42دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىحوراء عماد طالب385379

43دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىرنا جواد كاظم385236

44دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىسارة احمد اسماعيل457480

45دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىشذى عبدالجليل كريم385419

46دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىلقاء محمد اسماعيل131105

47دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىتبارك ميثم عبدالحر385499

1ماجستير3الجواهري 23594بابلأنيىجمانة وليد عمار128624

ي129856 ن صير 2ماجستير3الجواهري 23594بابلأنيىهالة معير

ن علوان559623 3ماجستير3الجواهري 23594بابلأنيىمروة عبدالحسير

ي387544
4ماجستير3الجواهري 23594بابلأنيىمروة محمد راضن

ن544556 5ماجستير3الجواهري 23594بابلأنيىاالء دانيال عبدالحسير

6ماجستير3الجواهري 23594بابلأنيىسوسن صاحب حمزة385309

7ماجستير3الجواهري 23594بابلأنيىتغريد مهدي حميد129034

8ماجستير3الجواهري 23594بابلأنيىنادية محمد موجد469045

9بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىصابرين مهدي عباس457841

ن هجهوج128768 10بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىعلياء حسير

11بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىاية فاضل محمدصالح279009

ن رشيد131064 12بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىجمانة حسير

13بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىسمر جميل حميد496445

ن130007 14بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىزهراء عباس حسير



سارة علي نارص128551
15بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيى

16بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىسحر مفيد عبدالرحيم128532

17بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىحنان سالم هادي463592

18بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىلقاء قاسم فارس462790

ي جمال129832 فرح حرنر
19بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيى

ن حسان282847 20بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىدعاء حسير

21بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىرسل حسن شهيد403548

22بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىضح صباح مهدي385259

23بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىارساء صباح عيىس385250

24بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىسارة ابراهيم جاسم385581

سجا علي دريول129412
25بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيى

هللا498570 26بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىصبا اياد خير

27بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىزهراء هادي محمد129286

28بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىنورس عدنان خضن129137

ن طارق كاظم463607 29بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىحنير

30بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىتبارك حيدر حسن128976

31بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىفرح عبدالحكيم حمزة385483

32بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىرسى عباس علوان128786

33بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىفاطمة طالب عبدالكريم456194

34بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىرضاء رزاق مزهر386662

35بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىنورة كريم عباس498549

36بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىاس صادق عباس387715

37بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىزهراء عبد عمران463554

38بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىمريم سعدي محمدرضا128587

39بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىانوار عليوي ناهي462986

40بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىرغد باسم محمد129038

41بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىهند رعد حميد385303

42بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىزهراء سعدي محمد رضا385297

43بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىعفراء خالد عالوي522979

44بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىاالء حمزة صالح130107

45بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىنور هادي كاظم388303

46بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىمريم اياد جبار128620

ن فرحان469042 47بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىمروة حسير

48بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىهبة رزاق عبدالكاظم129129

ق مهدي عبيد129390 49بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىاستير

50بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىنور محمد سعد128901

51بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىانعام اكرم مهدي463160

ن كاظم526788 52بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىافياء حسير

53بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىنور فالح حسن130061

54بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىهناء فضل مخيلف498607

55بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىسارة حامد عبدالزيد559626

56بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىعذراء محمد حمزة385715

ين منصور طراد385367 57بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىشير

58بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىنور رزاق عبداالمير463589

59بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىدعاء مؤيد عبدالخضن130246

60بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىرغدة مهدي حميد129936

61بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىغدير محمدعباس كاظم496643

ن هاشم129612 62بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىفرقد حسير

63بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىسحر جميل حميد463220

64بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىفاتن محمد عبدهللا388009

65بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىصفا يحير عاجل128543

66بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىغفران رحيم جواد128652



67بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىاكرام صبحي مطرود128516

ن129294 68بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىمين عبيد حسير

69بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىزينب الحوراء ستار عبدالرحمن128715

70بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىغفران غانم عبد385247

رغدة علي نارص463462
71بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيى

72بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىايالف ماجد زيدان129858

73بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىفاطمة صبحي خزعل128629

74بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىسحر جواد هادي385388

75بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىصفا رحيم فرحان129004

76بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىنبا مصعب حمود385520

ي416020
ن
77بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىطيف باسم صاق

78بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىزهراء سليم موس544574

79بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىرقية حمزة صالح129990

80بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىصفا محمد كاظم388190

81بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىسارة عالء حازم385575

82بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىرباح حميد محي278349

83بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىسارة عبد جاسم463486

ي457534
84بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىارساء عامر حفظن

85بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىفرقد عبدهللا عكال463179

روشنا علي شكر128730
86بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيى

87بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىهبة لطيف جواد130754

88بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىرسل طارق كاظم463170

89بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىشهد محمود محمد496619

90بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىغفران محمد جبار457681

91بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىزهراء ابراهيم عبيس128527

92بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىسحر خضير عباس388064

93دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىالزهراء سعد حمزة130070

94دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىرسل رزاق مزهر129501

95دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىسحر احمد مهدي128788

96دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىارساء هادي كاظم129342

97دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىايات لطيف جواد130720

98دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىاحالم هاشم غضبان128812

99دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىصبا حمزة خليل129000

100دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىرؤى عباس لطيف328642

101دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىرتبة عزيز عبد128756

ن496640 102دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىمروة صالح حسير

حوراء جبار علي129750
103دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيى

ن130690 نور علي حسير
104دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيى

105دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىرسل رزاق عبداالمير128946

ن ليث نارص129273 106دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىحنير

107دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىنور ميثم عبدالحر129044

108دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىمروة مهدي عباس544580

109دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىامال عباس عبدالخضن129727

110دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىهبة رزاق عبداالمير128769

111دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىغفران حامد حسن385387

112دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىهبة يحير عاجل128694

113إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىزهراء محمد سعود128671

114إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىايات محمدجواد رضا274462

ن عبداالمير كاظم129103 115إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىحنير

وق مهدي حميد129664 116إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىرسر

117إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىسارة حيدر حسن128922

فاطمة محسن علي387690
118إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيى



119إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىميس علي خلفة131361

120إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىنبا سعد عبدزيد388085

 عبدعلي128996
ن ن حسير 121إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىحنير

 عبدعلي387488
ن 122إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىغدير حسير

ن عبدهللا129893 123إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىزهراء ياسير

124إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىزينب حاكم عبد388131

125إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىسارة فالح كاظم457717

126إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىفرح عصام عبدالهادي340263

127إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىمالك جواد كاظم456579

128إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىفاطمة ماجد نجم496646

ن رشيد130020 129إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىفاطمة حسير

130إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىارساء حازم طالب128819

131إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىميقات صادق عباس387859

132إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىحنان محمد رشيد385282

133إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىنور عامر جواد128800

134إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىزهراء حيدر محمد456289

135إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىهاجر ماجد عبداالمير498519

136إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىفاتن حميد عباس497285

137إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىشيماء نض كريم522774

138إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىرسل قاسم وهاب128595

ن سلمان عبدهللا417032 139إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىبنير

140إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىنور امير عبدالكاظم129410

141إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىنورة مهدي حميد128936

142إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىاديان محمد كاظم129194

ي416980
ن
143إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىطيبة باسم صاق

144إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىهاجر محمد سعود128689

ن مهدي129233 145إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىزينب حسير

146إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىرانية خضير كاطع469043

147إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىزمن عامر مظلوم128501

148إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىفاطمة حاكم عبد387459

149إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىزهراء محمد كاظم129309

150إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىسحر سعيد نجم128664

151إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىسارة سالم هادي457872

152إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىفاطمة ناظم مطلك387437

153إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىفاطمه صالح صباح520024

وق منصور طراد387657 154إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىرسر

ن388147 155إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىحوراء عباس ياسير

ن عبدزيد279193 156إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىنور عبدالحسير

157إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىاخالص حمزة كريم498579

158بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىنها طاهر حبيب128838

159بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىاسماء غازي ابراهيم388410

ايمان عبدعلي عبدالرزاق463119
160بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيى

161بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىاسيل عبدالصاحب جير130150

162بكالوريوس3الجواهري 23594بابلأنيىعبير محمدعباس كاظم462746

163دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىندى طاغوت عبيد385262

164دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىنيسان طالب ابراهيم435451

165دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىشهباء فتاح محمد128991

166دبلوم3الجواهري 23594بابلأنيىنادية يارس حسن131200

167إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىحوراء عبدالجليل كريم129838

168إعدادية3الجواهري 23594بابلأنيىجنان خالد عزة130633

ن40615 1ماجستير3الكفل13622بابلذكرثائر عبدالسادة ياسير

2دبلوم عالي3الكفل13622بابلذكرمحمد جبار رشيد470237



ي سعيد391760
3بكالوريوس3الكفل13622بابلذكررسول شمحن

4بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرقاسم نعمة علي44510

5بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرجميل حمزة مهدي391933

6بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرجواد كاظم جاسم392101

7بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحسن محمدعلي حسن391399

8بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحمزة فرحان فري    ح529962

9بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرماجد عبدالزهرة حسن470471

10بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرصالح هادي عبدالواحد557404

11بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعبداالمير راشد خليل545057

ي جير40749
ن
12بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمحسن صاق

13بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرلواء مرتضن حميد45086

14بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرصبيح وحيد موس390544

15بكالوريوس3الكفل13622بابلذكررحمان كريم جاسم529980

16بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحسن نعمة محمد40371

17بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعالء هادي شاكر40578

18بكالوريوس3الكفل13622بابلذكررعد عبدعلي مبدر470284

ن عبود390272 19بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراحمد حسير

ن كاظم470261 20بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعلي حسير

21بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرثائر عدنان جير470905

ن عاشور545031 22بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحسن حسير

23بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعمار حسون عبدالعباس470403

24بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعلي مجيد حميد39896

25بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرفراس ناظم محمد391509

26بكالوريوس3الكفل13622بابلذكربهاء عبدالكاظم عبدالعباس5139

27بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعالء جواد عبيد391714

28بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرستار سعيد كاظم43777

29بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحيدر عدنان عبدالعظيم391986

30بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمحمد حسن هاتف470473

ن5184 31بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرصادق خشان عبدالحسير

32بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمسلم مجيد حميد41907

33بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرباسم صالح مهدي39433

34بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرصباح كردي عطية390752

ن39062 35بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحيدر عبيد حسير

36بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرداخل عبدالزهرة اسماعيل5180

37بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرجابر صاحب ابو السود392085

38بكالوريوس3الكفل13622بابلذكركرار طالب سلمان391664

39بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمنتظر عباس حبيب471022

 علي خشان471118
40بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمرتضن

41بكالوريوس3الكفل13622بابلذكررعد هادي عبدالكاظم5361

42بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرلؤي عبدالكاظم عبدالعباس470414

43بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرسيف عباس عالوي545034

44بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرازهر سالم جواد470401

45بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرصادق سامي رحيم39894

46بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرماهر جواد جبار5421

47بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعباس جاسم محمد529989

ي471069 48بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرهيثم حافظ ناجر

49بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرزيد محمد كاظم44103

50بكالوريوس3الكفل13622بابلذكروائل عبدعلي عبداالمير5147

51بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراحسان رحيم عبيد44547

ي390601
52بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرليث رزاق راضن

ن عبادة5168 53بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراحمد حسير

54بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراحمد فاضل عباس40386



55بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرقاسم حامد محمد545027

56بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرامير عباس عليوي41706

57بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعبدهللا محسن علي529931

58بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرسامر عبداالمير حمد390687

59بكالوريوس3الكفل13622بابلذكررسمد محمد ناجح470502

60بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمحمد كريم جاسم502085

61بكالوريوس3الكفل13622بابلذكركرار حسن هاتف470386

62بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرقضي قاسم عبدعلي470389

63بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراحمد محسن سلمان391367

64بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعلي فاضل محمد470536

65بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعلي طالب راشد470360

66بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعودة ستار عباس470812

67بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرسجاد سالم ناجح39220

68بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمهند محمد ناجح390231

69دبلوم3الكفل13622بابلذكرعادل جبوري منىسي470221

70دبلوم3الكفل13622بابلذكربشير فنوخ محمد45182

71دبلوم3الكفل13622بابلذكرصادق ضاري وداعة470465

72دبلوم3الكفل13622بابلذكرزهير ناجح مبدر390980

73دبلوم3الكفل13622بابلذكرطالب هادي حمود502066

ن هادي جاسم545033 74دبلوم3الكفل13622بابلذكرحسير

75دبلوم3الكفل13622بابلذكرميثم كاظم اهبيش391327

76دبلوم3الكفل13622بابلذكرفاضل حسن عبود529941

77دبلوم3الكفل13622بابلذكراحمد حمزة صير557407

78دبلوم3الكفل13622بابلذكراكرم يوسف خضير471080

79دبلوم3الكفل13622بابلذكرمحمد غازي عبداالمير545030

80دبلوم3الكفل13622بابلذكرزيد محمد نعمة529919

81دبلوم3الكفل13622بابلذكرسالم محي لفته470702

82دبلوم3الكفل13622بابلذكرجليل كريم عبيد39083

ن نعمة عطية470451 83دبلوم3الكفل13622بابلذكرحسير

84دبلوم3الكفل13622بابلذكرمؤيد عواد فنوخ530021

85دبلوم3الكفل13622بابلذكراحمد خليل ردام470297

86دبلوم3الكفل13622بابلذكرمحمد محسن علي529936

87دبلوم3الكفل13622بابلذكراسماعيل فرحان عبدالزهرة502079

88دبلوم3الكفل13622بابلذكرقاسم محمد جبار470396

89دبلوم3الكفل13622بابلذكرسالم تركي عبداالمير545038

90دبلوم3الكفل13622بابلذكرعلي عذاب عبدالحسن391062

91دبلوم3الكفل13622بابلذكرحيدر جواد عبيد470570

92دبلوم3الكفل13622بابلذكراحمد علي ميثم38920

93دبلوم3الكفل13622بابلذكرمصطفن فالح عبدهللا557411

94إعدادية3الكفل13622بابلذكرعباس كريم شاهر470431

95إعدادية3الكفل13622بابلذكرحيدر فالح عبدهللا502121

96إعدادية3الكفل13622بابلذكرسالم ناجح محمد1591

97إعدادية3الكفل13622بابلذكرصباح حسن عبود470492

98إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسن صالح هاشم44184

ن391982  عقيل حسير
99إعدادية3الكفل13622بابلذكرمصطفن

100إعدادية3الكفل13622بابلذكرساجد ستار سلمان545069

ن فاضل عمران470787 101إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسير

ي555850
1ماجستير3الكفل13622بابلذكرامير فرحان شمحن

2بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرانور حسن موس1558

3بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمحمدعلي خليل سامي45019

 عبدعلي5498
ن 4بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعباس حسير

5بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمحمد حميد خليل5464



6بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرماهر قاسم عبدالكاظم40422

7بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحيدر علي كاظم5446

ي390812
ن راضن 8بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراحمد حسير

9بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراحمد موس شاكر40510

10بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمهدي عامر سلمان545023

11بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعباس عبدالكاظم عبدالعباس470238

12بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعلي خضير محسن391839

13بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمحمد علي عبيد1636

14بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعباس حيدر جواد5439

15بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعبداالله غازي عبداالمير470348

16بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرامير عباس فارس502071

17بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراحمد قاسم عبدعلي390888

18بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرامير عبدالزهرة عبدالكاظم5479

ن ابراهيم ردام391811 19بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحسير

20بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمنتظر اسماعيل صير5434

ن391777 21بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحيدر ناظم حسير

22بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمحمود سهيل ضايع391974

23بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرماجد ستار سلمان502087

24بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعلي فالح حسن38878

ن جواد38977 25بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعلي حسير

26بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراحمد وهاب عطية38991

27بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراحمد محمد فنوخ391851

ن نعمة تومان470824 28بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحسير

29بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحسن ابراهيم صادق391753

ن سعيد طاهر41529 30بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحسير

31بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحيدر رحيم هادي40977

32بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراكرم عباس ماجد39914

33بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعلي فاضل عبدعلي390653

ن حميد عطية5160 34بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحسير

35بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرجواد سالم جواد502046

36بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحيدر حمزة نور41132

37بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراحمد علي لفته38949

38بكالوريوس3الكفل13622بابلذكررضا علي جير391952

 علي391833
ن 39بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعلي حسير

40بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمثين كريم هاتف391508

41بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحيدر يحير عبدعلي1650

42بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرماجد يوسف محي470418

43بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحيدر عباس جاسم1777

44بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعلي باسم طالب470437

45بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحيدر حمزة عبداالمير391582

46بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرزمن جواد حنفوش5415

47بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرصفاء عباس جاسم5237

48بكالوريوس3الكفل13622بابلذكررضا طعمة شعالن5503

49بكالوريوس3الكفل13622بابلذكركرار سامي رحيم45216

ن502124 50بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرجعفر علي حسير

ن خلفة5449 51بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمحمد حسير

52بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعلي محسن عطية40688

53بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمناف نعمة تومان470844

54بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمرتضن عبدالكريم حمزة391424

ن1644 ن كحط حسير 55بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحسير

56بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرسالم كاظم ابراهيم39387

57بكالوريوس3الكفل13622بابلذكررضا اركان عطية502130



58بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرزيد علي كريم5480

59بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحيدر ابراهيم كاظم39053

60بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراثير احمد فاخر40610

ن502095 61بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراحمد علي حسير

62بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرامير ماجد هاشم391593

63بكالوريوس3الكفل13622بابلذكربشير حمزة ابراهيم392046

ن5248 64بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمؤيد عبدالسجاد حسير

65بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراثير سامي رحيم42135

66بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراحمد عبود طاهر40689

ن كاظم42169 67بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرباقر حسير

68بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرايمن زاهر موس5406

69بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحسن هادي شاكر38860

70بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرجبار كريم عبدزيد470374

71بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرسجاد خليل عبد42376

72بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمرتضن حميد جبار392035

73بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرامير حيدر شعالن5419

74بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمحمد رحيم هادي42334

75بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرانور عدنان حيذور470430

76بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمحمد سالم اكريم41664

77بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعادل عدنان جير502031

78بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحسن حازم ابراهيم5459

79بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمالك غازي تركي391677

80بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرصادق حازم ابراهيم502024

81بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرسجاد علي خشان41052

ن5502 82بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراياد حسن حسير

83بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرارشد صبحي عبدالزهرة1633

ن392063 ن نارص حسير 84بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرتحسير

ن391940 85بكالوريوس3الكفل13622بابلذكربشير هادي عبدالحسير

86بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعلي حازم ابراهيم5455

87بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمحمد عامر نعمة502107

88بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراحمد مهدي عبد39001

89بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرجواد زاهر موس5202

ن شهيد470308 90بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعلي حسير

91بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعلي يحير عبدعلي1651

92بكالوريوس3الكفل13622بابلذكررياض احمد فاخر391243

93بكالوريوس3الكفل13622بابلذكروليد ناجح مبدر391678

94بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمنتظر شهيد كوكز39371

95بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرامير سالم محمد392020

96بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرفراس مؤيد سعيد391716

97بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحسام رشيد طاهر5469

ن39030 98بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمحمد هادي عبدالحسير

99بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعقيل فاضل عباس391870

100بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمرتضن سعيد طاهر41291

101بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرهيثم عادل عبدالزهرة5379

102بكالوريوس3الكفل13622بابلذكركرار علي محمد40863

103بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرزيد عباس كاظم391654

104بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعلي جبوري فنوخ42875

105بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرخالد فاضل عبادة39135

ن41002 106بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرسيف عبداالمير عبدالحسير

107بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعلي كريم عناد40544

108بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرطارق كريم كاظم1648

109بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمهند محمد فنوخ523547



110بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرسيف عناد كاظم391938

 علي ابراهيم5120
ن 111بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحسير

112بكالوريوس3الكفل13622بابلذكركرار حيدر جواد391619

113بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعالء كامل فيصل40841

114بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرباسم خالد عبدالواحد501952

115بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرهاشم خليل ابراهيم5447

116بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرصادق محمد حسن391817

117بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمحمد كاظم محمد502115

118بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعصام فاضل عبادة39110

119بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعلي تركي نعمة470393

120بكالوريوس3الكفل13622بابلذكركرار علي عبداالمير390523

121بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعادل حسن هادي5484

122بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراحمد حسن عبود470478

123بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمحمد كاظم حسن502089

124بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراحمد جواد عبد391824

ن391684 125بكالوريوس3الكفل13622بابلذكركرار ناظم حسير

126بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراحمد عامر عليوي501985

ن محمد جبار501988 127بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحسير

128بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرعلي داخل عبدالواحد470421

129بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرساهر جواد جبار501995

130بكالوريوس3الكفل13622بابلذكريحير عباس كاظم392048

131بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرمحمد قاسم جبار5454

132بكالوريوس3الكفل13622بابلذكراكرم فاضل عبد391850

ن فاضل مهدي5375 133بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرحسير

134دبلوم3الكفل13622بابلذكرمحمد كاظم عبدهللا1782

135دبلوم3الكفل13622بابلذكرعباس فاضل حمزة39246

136دبلوم3الكفل13622بابلذكراسعد محمد شعالن470269

137دبلوم3الكفل13622بابلذكرحيدر باسم طالب391401

138دبلوم3الكفل13622بابلذكرقاسم محمد عصمان1780

139دبلوم3الكفل13622بابلذكرعلي جبار عبد5451

140دبلوم3الكفل13622بابلذكرعلي يوسف عطيوي391834

141دبلوم3الكفل13622بابلذكرصفاء كامل فيصل40437

142دبلوم3الكفل13622بابلذكرسعد نجم عبدهللا5476

143دبلوم3الكفل13622بابلذكركريم رحيم عبيس5443

144دبلوم3الكفل13622بابلذكرعباس حسن مكطاف557399

ن529929 145دبلوم3الكفل13622بابلذكرمنتظر حميد حسير

146دبلوم3الكفل13622بابلذكرهشام عباس عبد470363

147إعدادية3الكفل13622بابلذكررسول عبدالسادة كاظم470916

148إعدادية3الكفل13622بابلذكرعلي عامر نعمة390927

149إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمد عبدالسادة كاظم470408

ن مكطاف390498 150إعدادية3الكفل13622بابلذكرمرتضن حسير

151إعدادية3الكفل13622بابلذكرباسم كاظم جواد43946

ن حسن حسون529972 152إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسير

153إعدادية3الكفل13622بابلذكرمصطفن عباس عبد470862

ن مطرسر391174 154إعدادية3الكفل13622بابلذكراحمد حسير

155إعدادية3الكفل13622بابلذكرسجاد طاهر فالح502064

156إعدادية3الكفل13622بابلذكرباقر عبدالرزاق حسن391927

157إعدادية3الكفل13622بابلذكرامير خضير محسن471057

158إعدادية3الكفل13622بابلذكرحيدر علي هاشم5216

159إعدادية3الكفل13622بابلذكركرار طعمة عبد5431

160إعدادية3الكفل13622بابلذكرمصطفن عامر نعمة502110

ن عبدالسادة390636 161إعدادية3الكفل13622بابلذكرطه ياسير



162إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمد قحطان عدنان40596

163إعدادية3الكفل13622بابلذكرليث جواد حنفوش5430

ن390816 164إعدادية3الكفل13622بابلذكروهاب احمد عبدالحسير

165إعدادية3الكفل13622بابلذكرغيث باسم طالب470448

166إعدادية3الكفل13622بابلذكرحيدر حميد اكريم40496

167إعدادية3الكفل13622بابلذكرعلي صالح مهدي5437

168إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمد يحير عبدعلي1656

ن ستار سعيد43674 169إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسير

170إعدادية3الكفل13622بابلذكراحمد رافع عباس39258

171إعدادية3الكفل13622بابلذكرعقيل حامد عبدالكاظم391727

172إعدادية3الكفل13622بابلذكررائد اركان عطية471014

173إعدادية3الكفل13622بابلذكرثامر عذاب علي470369

174إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسن عباس عليوي41800

 علي44729
ن 175إعدادية3الكفل13622بابلذكرليث حسير

176إعدادية3الكفل13622بابلذكرامير موس عالوي5365

177إعدادية3الكفل13622بابلذكرحيدر خضير عبدالعباس391837

ن545040 178إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحسن عبدالكريم حسير

179إعدادية3الكفل13622بابلذكركرار حيدر عباس39798

180إعدادية3الكفل13622بابلذكرسجاد قاسم عبدعلي470327

181إعدادية3الكفل13622بابلذكروسام رزاق كطان391486

182إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسن تركي عطية5461

يف محمد391391 183إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسن رسر

184إعدادية3الكفل13622بابلذكرمهند عماد عبدالعظيم5353

185إعدادية3الكفل13622بابلذكريارس ماجد عبدالزهرة471110

186إعدادية3الكفل13622بابلذكرزيد علوان كاظم470457

187إعدادية3الكفل13622بابلذكرعباس وناس ابراهيم390475

188إعدادية3الكفل13622بابلذكراحمد عامر حسن470228

189إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسام رزاق كطران502005

190إعدادية3الكفل13622بابلذكرمثين موس حبيب391990

191إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمد قضي لطيف5188

ي391889
192إعدادية3الكفل13622بابلذكركرار رزاق راضن

193إعدادية3الكفل13622بابلذكرثامر حسن عباس39875

194إعدادية3الكفل13622بابلذكرعصام راهي ابراهيم391869

195إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمود محمد حبيب392006

ن فالح حسن44452 196إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسير

197إعدادية3الكفل13622بابلذكرحيدر حسن موس1569

198إعدادية3الكفل13622بابلذكرهشام طالب حنفوش40469

199إعدادية3الكفل13622بابلذكراحمد محمد جاسم391087

200إعدادية3الكفل13622بابلذكرمؤيد جواد عبيد470206

201إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسن صاحب موس530026

202إعدادية3الكفل13622بابلذكرعلي هادي كاظم470992

203إعدادية3الكفل13622بابلذكرعلي حسن محمدعلي390374

ن391609 204إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمد عقيل ياسير

205إعدادية3الكفل13622بابلذكرعباس ناهي شناوة555859

206إعدادية3الكفل13622بابلذكرعلي جبار طعيمة391052

ن سالم عبداالمير41281 207إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسير

ن هلول40392 208إعدادية3الكفل13622بابلذكرامير حسير

209إعدادية3الكفل13622بابلذكرمثين حسن كاظم5486

210إعدادية3الكفل13622بابلذكرحبيب ظاهر محسن392010

211إعدادية3الكفل13622بابلذكرمصطفن ماجد هاشم391282

212إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمد يحير ابراهيم391863

213إعدادية3الكفل13622بابلذكرعلي كاظم كحط470141



214إعدادية3الكفل13622بابلذكرعلي رسول صير40321

ن41003 215إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسام كاظم حسير

216إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسن عقيل هادي557391

217إعدادية3الكفل13622بابلذكرعبدهللا محمد كاظم1655

218إعدادية3الكفل13622بابلذكرمثين حميد عبداالمير5356

ن545036 219إعدادية3الكفل13622بابلذكرعباس علي حسير

220إعدادية3الكفل13622بابلذكرامير سالم عبداالمير41091

221إعدادية3الكفل13622بابلذكرعلي حسن موس1575

222إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسن جابر كاظم391490

223إعدادية3الكفل13622بابلذكرسجاد سالم علي391343

224إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمد جير محمد391232

225إعدادية3الكفل13622بابلذكراحمد عماد عبدالعظيم39233

226إعدادية3الكفل13622بابلذكرصاحب عباس كاظم392022

227إعدادية3الكفل13622بابلذكرمؤمل محسن سلمان391307

ن سلمان470209 228إعدادية3الكفل13622بابلذكرعهد حسير

 علي44272
ن 229إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمد حسير

ن391997 230إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسن علي حسير

ن حيدر اسماعيل470256 231إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسير

232إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمد احمد سعدون391895

233إعدادية3الكفل13622بابلذكرزيد حيدر عباس1779

ن مهدي خليل5423 234إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسير

235إعدادية3الكفل13622بابلذكرحمزة حيدر محي470294

ي5210 236إعدادية3الكفل13622بابلذكرسيف عبدالكاظم ناجر

237إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمد عالء خليل39928

ن كاظم470731 238إعدادية3الكفل13622بابلذكريارس حسير

239إعدادية3الكفل13622بابلذكرمرتضن فارس سلطان5223

240إعدادية3الكفل13622بابلذكرمالك مراد محسن39044

241إعدادية3الكفل13622بابلذكرعلي حميد هادي39160

242إعدادية3الكفل13622بابلذكرباقر احمد عبدزيد502052

243إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمد سليم شدهان41174

244إعدادية3الكفل13622بابلذكراسعد صالح هادي390796

245إعدادية3الكفل13622بابلذكرعالء عباس جاسم1778

246إعدادية3الكفل13622بابلذكرامير تركي حمزة5264

247إعدادية3الكفل13622بابلذكرمصطفن جليل كريم43873

248إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسن غالب عبدالكاظم471093

249إعدادية3الكفل13622بابلذكرمنتظر عامر نعمة502099

250إعدادية3الكفل13622بابلذكرعلي حمزة نعمة530012

251إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمد علي قطن502059

252إعدادية3الكفل13622بابلذكرابراهيم فالح عبدهللا391078

253إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحسن حسن علي391504

254إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمدعلي محمد صالح392056

255إعدادية3الكفل13622بابلذكرابراهيم جاسم كاظم1639

ن حلواص عبدالكاظم5242 256إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسير

257إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمد علي ابراهيم545059

258إعدادية3الكفل13622بابلذكرعلي فاضل عبادة44322

ن502101 259إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمد حيدر حسير

260إعدادية3الكفل13622بابلذكرعلي رزاق عبد5487

261إعدادية3الكفل13622بابلذكرسعدي جاسب عبدهللا470941

262إعدادية3الكفل13622بابلذكرعلي قاسم وحيد43296

263إعدادية3الكفل13622بابلذكرحيدر محمد عباس391698

264إعدادية3الكفل13622بابلذكرانور عباس عبدالكاظم41082

265إعدادية3الكفل13622بابلذكراحمد محمد جبار470670



266إعدادية3الكفل13622بابلذكرمصعب محمد كريم391830

267إعدادية3الكفل13622بابلذكراحمد محمد عباس392032

268إعدادية3الكفل13622بابلذكرماهر فالح غراب5477

ن502035 269إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمد رضا عبدالحسير

ي391032
ن
270إعدادية3الكفل13622بابلذكرامجد كاظم صاق

271إعدادية3الكفل13622بابلذكرسجاد اسعد جبار5425

272إعدادية3الكفل13622بابلذكرعباس خليل ابراهيم470343

273إعدادية3الكفل13622بابلذكرمرتضن سالم حمزة502044

274إعدادية3الكفل13622بابلذكرحيدر سليم شدهان44607

275إعدادية3الكفل13622بابلذكرحمزة موس عالوي470805

276إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسن شاكر فاضل92650

277إعدادية3الكفل13622بابلذكرحميد عباس عبد470876

278إعدادية3الكفل13622بابلذكرعبدهللا حسن هادي470216

279إعدادية3الكفل13622بابلذكرمصطفن خالد موس390432

280إعدادية3الكفل13622بابلذكركرار اسماعيل احمد529954

281إعدادية3الكفل13622بابلذكرعلي حميد جبار502137

282إعدادية3الكفل13622بابلذكرصفاء احمد انصيف5403

283إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسام عواد عبيد470248

ن جعفر كريم391465 284إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسير

يف470897 285إعدادية3الكفل13622بابلذكرعلي اسعيد رسر

286إعدادية3الكفل13622بابلذكرهشام عواد عبيد470252

287إعدادية3الكفل13622بابلذكرعلي محمد نعمة529993

288إعدادية3الكفل13622بابلذكراكرم عباس راشد391738

289إعدادية3الكفل13622بابلذكرحمزة جواد كاظم470508

290إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسن ناظم اسدخان39204

ن صادق ضاري391948 291إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسنير

292إعدادية3الكفل13622بابلذكراحمد موس حبيب5494

293إعدادية3الكفل13622بابلذكرسجاد خالص حمزة41330

294إعدادية3الكفل13622بابلذكررضا مكي سالم391310

295إعدادية3الكفل13622بابلذكرمثين كاظم عبود39020

296إعدادية3الكفل13622بابلذكرمرتضن عبدالسادة كاظم391587

297إعدادية3الكفل13622بابلذكرباقر ماجد عبدالزهرة391449

ن43415 298إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمد عدنان ياسير

299إعدادية3الكفل13622بابلذكرمحمد صباح عبدهللا470321

300إعدادية3الكفل13622بابلذكرقاسم عبودي هادي5481

301إعدادية3الكفل13622بابلذكرعبدهللا جبار جواد470203

302بكالوريوس3الكفل13622بابلذكرثابت حاتم عبود470553

ن عبود529974 303دبلوم3الكفل13622بابلذكرعقيل ياسير

304دبلوم3الكفل13622بابلذكرعبدالسادة كاظم عبود470405

305إعدادية3الكفل13622بابلذكررزاق جبار سعد470853

306إعدادية3الكفل13622بابلذكرحسن علي عبد391265

ماجده تركي عبدالساده45145
1بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيى

2بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىماجدة محمد نارص391206

3دبلوم3الكفل13622بابلأنيىمروة ناهي شناوة555855

4دبلوم3الكفل13622بابلأنيىبراء فهد كطران346259

5إعدادية3الكفل13622بابلأنيىرواء طالب هادي529950

1بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىجيهان جابر عبدالزهرة39964

از عمار عباس39399 2بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىشير

صفاء خليل سامي44914
3بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيى

ن1641 سارة علي حسير
4بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيى

ازهار قاسم عبدعلي5195
5بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيى

6بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىفضاء كريم جير40581



ن محمد41229 7بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىايمان حسير

8بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىحوراء ميثم داخل392074

9بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىساجدة فاضل كاظم5467

10بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىصبا عذاب عبدالحسن391931

11بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىشذى سالم كوكز39281

12بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىغسق نعمة عطية1654

سوالف علي حبيب470428
13بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيى

اسيا محسن علي40634
14بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيى

15بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىفاطمة قاسم محي391853

16بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىزهراء عباس حمد5471

ي عبدالزهرة470454
ن
17بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىعذراء عوق

18بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىابتسام الوي غزاي470300

19بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىزهراء صادق ضاري470458

20بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىارساء محمد عزيز39095

21بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىسحر سالم علي391592

غفران علي عبدالخضن1776
22بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيى

ن هلول40345 23بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىرحاب حسير

24بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىهيام غراب لفته470472

25بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىسجا عواد عبيد471504

26بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىاالء ستار عبد الحليم391285

27بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىصبيحة نجاح كاظم42766

فاطمة علي عباس390691
28بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيى

29بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىاالء فهد كطران39990

30بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىرغدة حمزة فرحان39349

31بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىذكرى صالح هادي391695

32بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىهدى حيدر محمد392015

33بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىهند فاهم نعمة1652

34بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىرقية مانع سلمان502050

35بكالوريوس3الكفل13622بابلأنيىايمان فاضل عباس40814

36دبلوم3الكفل13622بابلأنيىورود فاضل عبدالحسن40926

37دبلوم3الكفل13622بابلأنيىضح صباح عبدهللا470151

38دبلوم3الكفل13622بابلأنيىزهراء هادي شاكر41614

39دبلوم3الكفل13622بابلأنيىوفاء اسماعيل احمد392004

40دبلوم3الكفل13622بابلأنيىهبة نعمة عطية404696

ن محمد42931 41إعدادية3الكفل13622بابلأنيىنور حسير

42إعدادية3الكفل13622بابلأنيىارساء فهد كطران40280

زهراء علي شفلح391269
43إعدادية3الكفل13622بابلأنيى

44إعدادية3الكفل13622بابلأنيىغفران بخيت علي5490

45إعدادية3الكفل13622بابلأنيىزهراء نعمة تومان470893

ن391618 46إعدادية3الكفل13622بابلأنيىرقية نارص حسير

ن390562 47إعدادية3الكفل13622بابلأنيىسعاد عبداالمير عبدالحسير

48إعدادية3الكفل13622بابلأنيىزهراء عباس كاظم502055

ن عبدالحليم470424 49إعدادية3الكفل13622بابلأنيىفاطمة ياسير

50إعدادية3الكفل13622بابلأنيىمها عذاب عبدالحسن390618

51إعدادية3الكفل13622بابلأنيىسحر عامر نعمة390845

52إعدادية3الكفل13622بابلأنيىزهراء فليح حسن470275

53إعدادية3الكفل13622بابلأنيىنورة خضير عباس43824

54إعدادية3الكفل13622بابلأنيىفرح حيدر محمد391806

رسور فرحان مكي42225
55إعدادية3الكفل13622بابلأنيى

56إعدادية3الكفل13622بابلأنيىسهاد فؤاد كاظم545053

57إعدادية3الكفل13622بابلأنيىزهرة عباس مرزة470411

58إعدادية3الكفل13622بابلأنيىتبارك صباح عبدهللا545813



ن392088 59إعدادية3الكفل13622بابلأنيىسمية نارص حسير

60إعدادية3الكفل13622بابلأنيىجنات زاهر موس39175

61إعدادية3الكفل13622بابلأنيىتبارك عباس عبدالهادي529985

62إعدادية3الكفل13622بابلأنيىرويدة عباس عبدالهادي502073

63إعدادية3الكفل13622بابلأنيىرويدة صباح عبد392093

64إعدادية3الكفل13622بابلأنيىفاطمة سالم كاظم212675

65إعدادية3الكفل13622بابلأنيىغفران فاضل عمران470795

ن اسدخان502009 66إعدادية3الكفل13622بابلأنيىنرجس عبدالحسير

وش391119 67إعدادية3الكفل13622بابلأنيىايمان تكليف حي 

68إعدادية3الكفل13622بابلأنيىخيام شطنان نعمة390524

69إعدادية3الكفل13622بابلأنيىغدير رحيم ظاهر44384

ن حسون عيىس5234 70إعدادية3الكفل13622بابلأنيىبنير

71إعدادية3الكفل13622بابلأنيىدعاء كريم عبداالمير391665

72إعدادية3الكفل13622بابلأنيىايمان بخيت علي5470

73إعدادية3الكفل13622بابلأنيىزهراء مانع سلمان470834

74إعدادية3الكفل13622بابلأنيىطيبة شطنان نعمة390510

75إعدادية3الكفل13622بابلأنيىاطياف صباح عبد391218

76إعدادية3الكفل13622بابلأنيىرقية قاسم محي471126

ن عبداالمير391175 يفة حسير 77إعدادية3الكفل13622بابلأنيىرسر

ي1643
78إعدادية3الكفل13622بابلأنيىسحر محمد حسونن

79إعدادية3الكفل13622بابلأنيىزينب محمد حمزة392031

80إعدادية3الكفل13622بابلأنيىمريم جليل كريم5427


