
المحافظةالجنساالسمرقم التقديم
الدائرة 

االنتخابية

رقم مركز 

التسجيل

اسم مركز 

التسجيل

التحصيل 

الدراسي

ماجستيراالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعادل مقبل محمود411835

ماجستيراالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالسالم عبدالدائم290407

ماجستيراالعظمية61052الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالسالم عبدالدائم79904

ماجستيراالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعقيل احمد محمد290315

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكروقاص سعد علي471099

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرفارس عبدالخالق عمران246762

ي عبد80642
بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكريارس عبدالغن 

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرزياد هاشم محمد246647

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكروسيم خالد حمدي80264

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعلي عصام تقدير79888

ي48372
بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرحيدر عمر حق 

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعامر محمد صالح246346

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكربالل ضياء عالءالدين290328

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمعد سعد طه246840

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمعد مجيد جواد208552

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمثن  داود سلمان310959

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكراسامة يوسف جهاد505847

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن غفوري208670

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعثمان محمدكاتم احمد79939

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكررسمد حسن داود80085

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرفاضل عباس حسير 79920

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكراحمد عكاش شاكر80127

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرقتيبة وليد هادي470845

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالسالم جمعة80713

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرنوار صباح عواد471106

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرجعفر صادق محسن505849

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكريحنر كامل يحنر560640

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكربسام سعدي غريب220570

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرحسير  سعدي حسير 290712

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعثمان عبدالحميد اسماعيل80531

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمود اسماعيل محمود48281

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمصطق  وفيق شفيق48333

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرقصي جالل هادي310971

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرطاهر سعد طاهر80031

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرحسير  رياض عبدالعزيز310935

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكروليد محمد قاسم80044

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكراحمد نعمة كريم412067

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرنزار محمد جميل245994

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالباسط عثمان48305

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد عباس411902

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكركرار حارث مشتاق518075



بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرصهيب ضياء مصطق 470814

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرغزوان فيصل خزعل208500

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن سلمان مصطق 208281

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكروسام مكي سالم310506

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرواثق عبدالرزاق احمد310698

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرابوبكر سعدي محمد79759

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعمار ضياء عالءالدين310551

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرزياد صالح ذيبان471132

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد ماجد208364

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمد خليل ابراهيم290290

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرانور بدر جاسم411877

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرنزار وديع نزار310911

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمهند عبدالجبار رشيد311865

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعمر حكمت بهجت80240

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعثمان علي عزيز411919

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكروسام نضال محمود208372

دكتوراهاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرزين العابدين عبدالحميد اسماعيل48468

ماجستيراالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعبدهللا ظافر عاصم246049

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمد صديق عبدالجليل80095

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعبدالمنعم احمد موس80156

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن واثق خالد80186

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم عواد79961

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعمر اياد محمدعلي80457

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمصطق  رائد عبد الملك290750

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكريوسف كنعان عبداللطيف290707

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر اسعد عبداالمير246597

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمروان داود سلمان560661

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرفراس فيصل خزعل505831

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرحمزة سعد خليل208411

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد طه80494

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمهند جمال عبداللطيف310924

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرسامر سعد عبدالكريم495860

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكربكر عبدالوهاب كيطان411885

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرسعد زهير بشير290733

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرفهد عدي حسن48407

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعمر محمد حميد290400

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعبدهللا اسماعيل محمد479793

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد محمد80369

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكراسامة اديب عبدالرزاق208298

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرياس عدنان عبدالرزاق290727

ي290940
 
بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكربالل زرديان رزوق

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكررسمد سعد عبدالكريم495859

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرياسير  ظافر عاصم246104



بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكركامل محمدعلي كامل471092

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرحمزة حسام عبدالرحيم290431

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرهيثم عبدالسالم محمود208573

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرطه اديب عبدالرزاق208316

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرزيد نزار عبدالكريم208287

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمصطق  خليل ابراهيم208361

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرحسن اياد محمدعلي79971

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكريونس ظافر ابراهيم313301

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعلي سعد محمد136209

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان علي48502

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعهد خالد عباس208563

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعمر عصام عبدالجبار80212

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرصالح خالد عبدالمنعم80514

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعمار مهدي صادق208385

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعمر اياد شعالن80728

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمود عبدالسالم عبدالدائم290717

 علي رحيمة290721
بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرنورالمصطق 

 حسير  شهاب64908
بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمد حازم خليل474223

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمناف هاشم كاظم290422

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعمر قيس خليل208516

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمالك يونس فخري80442

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالكريم داود208393

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكررابض رياض عبدالعظيم412049

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكريارس محمد محسن208328

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد جواد80550

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالباسط عثمان80662

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرليث اديب عبدالرزاق208324

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمنترص سالم سليم310819

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادذكريوسف سامي حسن48520

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرنوري ضياء نوري411866

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادذكروائل مهدي صادق208340

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادذكروليد خالد طالب290395

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمنذر فريد طارق220569

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمد حازم طارق80292

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكريوسف مؤيد عبدالجبار381989

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعبدهللا اسامة عباس470735

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرسلطان صديق عبدالجليل80412

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمود رمزي حسون411847

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكراحمد سفيان كريم48352

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعبدهللا يحنر محمد290339

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمصطق  سليمان داود290314

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن عمر عبدالكريم220283



إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمد قيس خليل81572

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرابراهيم اسامة فؤاد470962

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعلي رعد حسن80478

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد نهاد80699

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمود حسير  شهاب64984

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمصطق  جمال محمد245761

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعبدهللا رسمد مجيد220479

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمود سفيان كريم488329

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكراحمد باسم محمد290311

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمدامير  صباح سلمان246319

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن حسير  صبيح290301

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرآمن علي ذيبان290308

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعبدالملك عمر عبدالملك208263

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمدفهد عبدالكريم جمعة80392

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكريوسف صباح عبدالرزاق80630

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرعمر عبد الرحمن احمد505829

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد وهيب403151

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرصفاء عبدالقادر قاسم310688

ماجستيراالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرخالد زغيتون جلوب416230

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم كاظم208347

ماجستيراالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىبروج عبدالحليم يوسف495510

ماجستيراالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىزينب محمد عبدالرحمن362837

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىسهير سعد عبدهللا560636

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىنىه فاضل عبدالوهاب412136

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىارساء كريم ابراهيم80932

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىرمق هاشم شهاب244185

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىايمن عبدالحميد اسماعيل48427

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىسيماء رشيد سعيد411830

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىسعدية كاظم عبدهللا80801

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىناهد احسان فليح471085

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىظمياء عبداالمير جاسم310804

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىلمياء محمد علوان80832

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىنغم فاضل اسود411793

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىشيماء يعقوب يوسف81162

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىاشواق محمد عباس411820

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىنهلة فرج عبدالمعطي208333

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىضىح محمد صالح208404

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىعالية سليم عبدالكريم411807

ي208506 بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىبراء حارث ناج 

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىمريم سعد محمد87913

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىرونق حميد ابراهيم290644

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىجهينة بالسم عباس290227

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىخديجة يعقوب يوسف290652



بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىمديحة عذاب عبدالحسير 81153

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىزينة نهاد كامل208531

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىحنان حازم سلطان518290

ى جليل ابراهيم505818 بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىدينا رياض محمد290694

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىبراق محمد ابراهيم505826

رسى حسون علي80953
بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننى

ق غانم محمد48567 بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبدالهادي عبدزيد474255

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىسمر قاسم ابراهيم290261

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىحنير  حارث مشتاق560656

اق عبداللطيف اسماعيل80878 بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىارسر

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىرسى هاشم كاظم208369

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىانعام جاسم حبيب290243

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىسلىم علي كامل290264

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىاحالم طالب طاهر290253

ة ابراهيم محمد208537 دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىامير

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىنشين عودة تعبان495861

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىرغد سعد طه80786

غادة علي احمد80856
دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادأننى

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىوالء عبدالوهاب حسير 48639

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىبيداء محمد جبوري311857

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالرزاق عبدالوهاب518272

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىرؤى سعدي حسير 290347

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىصفا رياض عبدالعزيز208359

ي صكر560631 إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىنادية ناج 

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىلىم حمود عيدان246521

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىاسيل محمد عباس290257

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىنور محمد عباس208523

ماجستيراالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىجوهر محمد جبار310853

دبلوم عالياالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىحنان تمل عبود208476

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىرقية اياد عدنان80896

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىنور باسم عبدالرزاق290204

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىرابيه محمد عباس81086

سالي ماجد خالد290202
بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىنور محمد كامل310774

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىارساء محمدعلي كامل560647

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىاسماء نجم عبدهللا290363

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىضىح خالد شهاب246495

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىنور عصام عبدالجبار80904

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىرسى عبدالسالم جمعة246229

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىشمس الضىح عبدالكريم احمد245831

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىاميمة ناظم قاسم505882



بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىرسل رائد ياسير 411786

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىاديبة حسن ياسير 48663

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىدنيا خالد حماد80939

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىازهار هالل عمر246451

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىرنا سعد طه80972

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىنور سعد طه48609

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىهبة يونس فخري81143

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىمريم محمد جواد80819

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىسىح  محمد محمود48540

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىجواهر قاسم مجيد48699

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىخديجة عبداللطيف رشيد290379

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىارساء ضياء مصطق 471120

ي80924
بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىسوزان احمد لطق 

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىسارة فتىحي كاظم208379

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىخديجة مقبل محمود470786

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىرانيا سعد نوري246623

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىاعياد محمد شاكر290371

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىغفران رعد احمد81166

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىبسمة راسم عبدهللا208557

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىمروة حسن جارهللا290388

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىاسالم كاظم غازي495862

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىطيبة عبدالرزاق عباس412040

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىعائشة نارص محمد80965

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىاسماء اياد عدنان80888

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىدنيا معن محمد290272

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىدنيا زهير شهاب310785

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىارتقاء سلمان مصطق 208246

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىنادية طه شاهير 311316

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىنور يعقوب يوسف81158

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىاري    ج محمد عباس80979

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىهبة محمد غانم290240

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىهند فاضل علوان65015

يف311219 بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىعائشة نمير رسر

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىبسمة عباس احمد48592

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىسارة نضال محمود48680

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىرغد خليل اسماعيل310721

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىفرح عصام عبدالجبار80919

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىبيداء سعدي صالح290238

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىصبا والء نوري246757

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىمينا عماد جميل246181

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىاسيل ماجد خالد290195

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىوفيقة محمد محمود81174

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىرحمة غانم محمد208484



إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىميادة وليد مجيد80763

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىميس عمار ضياء80748

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىفاطمة سلمان داود311381

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىهند رائد موفق208254

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىسمارة ماهر حمود81149

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىهاجر صالح عبدالعزيز310754

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىطيبة وفاء نوري81141

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىمينه هيثم جاسم208428

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىزينب مقبل محمود470832

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىحنير  فاروق فؤاد470927

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىنور ماجد خالد290210

بكالوريوساالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىذكريات كامل مصطق 412112

دبلوماالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىحنان عباس فاضل311303

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىشيماء ثابت جواد470889

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىسحر عبدالكريم محمود290218

إعداديةاالعظمية61052الرصافة-بغدادأننىزينة عبدالسالم محمد208240

دكتوراهالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرسالم عبود حسن220432

دكتوراهالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرالعامر عبدالرحمن محمود220418

دكتوراهالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن محمود289311

ماجستيرالنعمان61053الرصافة-بغدادذكروليد خالد قاسم220295

ماجستيرالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعلي عادل حسير 450734

ماجستيرالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعثمان عطا اسماعيل220291

ماجستيرالنعمان61053الرصافة-بغدادذكريوسف طه ياسير 64882

ماجستيرالنعمان61053الرصافة-بغدادذكربشير قيس حسير 313274

دبلوم عاليالنعمان61053الرصافة-بغدادذكريارس صباح عبدهللا417103

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل خميس220435

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرنبيل بدر حبيب220459

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكريوسف غازي خليل505649

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمصطق  شالل عبدالجليل220433

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكررياض عبدالستار صوهج220427

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراياد طارق عبدالكريم81779

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد مهند زكي289328

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد عبدالكريم81886

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرزياد فليح مهدي505662

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرحسير  سعدي حمدان220220

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمبدر مزهر جاسم245107

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد رفعت220342

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعمر زياد بازل247711

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرحارث عبدهللا فدعم505613

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمجاهد طه مجيد450738

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرسهيل نجم الدين عبدهللا81841

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرذر علي حكيم81805

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراسامة سلمان داود81909



بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكروسام فالح قدوري313382

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرضياء غائب عزالدين313270

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد قدوري حميد313406

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرسيف هيثم جبوري81893

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد عامر محمدنافع289284

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر طه علوان443460

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم خليل289120

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعمر باسم مجيد81834

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم محمد220246

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد نارص منير220424

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد محمد مصطق 416439

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعمر عبدالرزاق علي289248

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرداود عارف داود220463

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراسماعيل عبدالجليل اسماعيل220462

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد مجيد كاظم313294

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرايمن صفاء داود49012

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبد الرحمن طالب ربيع313380

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرصديق حميد مجيد65174

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرسمير خضير عباس553354

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد طه خليل313402

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدهللا خالد نوري220474

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد كامل رجا81904

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعثمان حسن خلف289169

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرحسام محمد خليل241366

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل مصطق 289274

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكربكر احمد وحيد220473

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرجمال عبدالمطلب هاشم289351

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد عبدالسالم289259

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرتيسير عماد نوري81365

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراوس اسامة طالب505619

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرانس عصام حميد244606

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدهللا طالب ربيع313267

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمثن  جمال اسماعيل289219

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد فؤاد فتاح81898

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعمر اسامة طالب220399

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرغزوان فيصل غازي289372

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد محمد قاسم505616

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد محمود لطيف289302

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعثمان نعمان اسماعيل220457

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرسؤدد وليد سعيد64962

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعمر صباح حسير 220415

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعامر عبدالرحمن عبدالوهاب244682

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعدنان جعفر احمد289295



دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراوس عبدالكريم كاظم423476

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد رشيد242853

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمناف فرج مهدي539174

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم حمودي81814

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرخلدون هاشم جميل64939

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمصطق  تكليف ابراهيم313396

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعلي عامر عبدالكريم48953

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرسيف علي حسن416545

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعالء شالل عبدالجليل220383

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرحميد عدنان حميد64926

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمود علوان416474

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرحسير  قيس عبد220411

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن سعد عبدالرحمن64862

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدالسالم عباس عبدالسالم245033

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد طارق عبدالكريم81758

ماجستيرالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمصطق  وسام خليل220467

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرنرص جمال نارص313284

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكررياض عزالدين غائب313279

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد ابراهيم عيىس220350

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرزيد لؤي احمد81629

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدالمجيد محمد راتب220469

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمروان عمر ابراهيم81592

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم عبدالجبار220275

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عماد علي289879

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرايمن مصعب ياسير 416627

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرزيد اسماعيل ابراهيم289317

 علي عبداالمير136084
بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرزكي وضاح زكي417134

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكريارس هالل ابراهيم220456

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدالعزيز ايمن خضير220250

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرامير رسول حسير 81368

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد غالب دحام505641

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراسامة خالد هاشم64803

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعمر نجم عبود81790

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدالحميد فاضل عبدالحميد289290

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكربالل جمال خالد244501

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرطارق زياد نامق220241

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكروسام وليد ياسير 81615

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدهللا وسام صادق64590

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرهاشم عامر هاشم64318

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرابراهيم نارص منير48913

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرياسير  عدنان محمدحسير 220253

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرفرقد احمد رشاد505912



ي450730 بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبدالكريم صي 

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراسامة ازاد عبدالرزاق220460

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكروليد خالد حكمت220335

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد احمد وحيد450720

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم نصيف518168

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرجعفر صادق خليل48971

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدالجبار محمد جبار313290

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر هالل ابراهيم220428

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرسيف غسان ابراهيم313282

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرسيف مظفر عبدالكريم553355

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرطه رسمد مجيد220352

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراسامة ستار جبار553351

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرطه خالد ابراهيم220404

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكربراء رائد سمير220347

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعمر عبدالرزاق زكي313296

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد نارص منير220297

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعلي عماد علي313288

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرسيف رعد سليم289875

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد عماد علي289364

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرتق  سعد مىحي505645

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرالحسير  عالء خالد118228

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرسيف عادل حميد244802

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد منعم منذر416717

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرطارق زياد فليح505637

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرزكريا شالل عبدالجليل81587

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمازن نبيل عبود289183

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادذكردريد نوري صالح49084

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرداود فاروق داود220430

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد محمود سعيد81922

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرحمزة حميد طالب244916

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرامير صادق خليل450744

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمود محمدصالح505627

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكربكر صالح حسن510226

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمثن  حارث رحيم553350

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرايهاب سلمان داود505644

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعمر احمد سعدي313394

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمود عمر اسماعيل450722

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعلي امجد هاشم81562

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد جالل غانم49032

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرانمار محمود قدوري416292

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكربكر احمد محمود476175

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرنرص عبدالمنعم حسير 313298

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  محمد220330



إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرطه محمد محمدعلي220339

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعلي ناطق منير220338

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرسعد محمد فهىمي81943

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدهللا طارق طالب220394

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعمر كامل رجا81625

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمصطق  صباح جاسم290318

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعلي موفق طه422789

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سعد عبدالرحمن81954

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن طارق طالب220372

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدالسالم عصام عبدالكريم81579

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمصطق  وسام شاكر81379

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرسيف محمد حسير 242920

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرغيث رعد سليم289924

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد مصعب ياسير 220438

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالستار عبدالجبار416680

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدالوهاب صفاء عطاء81929

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم فاضل220468

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرنعمان احسان طالب220396

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد جمال احمد313399

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكربكر احمد عبدالىحي553353

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرطالل موفق ياسير 289347

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرصالح خالد خضير220267

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرسفيان مظفر عبدالكريم356215

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد محمد عبدالستار220287

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرايمن ضياء خليل450715

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرحمزة حامد مكي81386

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن صالح كاظم65158

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد جابر هادي81565

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمد طالل نايف48930

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعمر يونس رشيد81938

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد اياد نزار422839

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمود محمد راتب220208

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعبدهللا فاضل صفوك82387

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرزيد محمد ابراهيم81598

ماجستيرالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد طارق احمد81878

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد طالب احمد313391

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرحمن محمد136121

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرمحمود محمدصالح حمود505630

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعلي محمود مجبل220386

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرزياد طارق محمد48990

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادذكرعامر هاشم ابراهيم64617

دكتوراهالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىبلقيس فاضل هادي450700

دكتوراهالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىايناس عبدالرزاق علي220465



ماجستيرالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىهدى عبود علوان244406

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىاسماء نعمان جواد81197

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىحنان يوسف احمد65092

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىعذراء داود سلمان417234

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىمنيبة فاروق احمد220466

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىرقية عادل حميد289881

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىايناس فخري عبداللطيف81325

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىليل احمد ابراهيم220453

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىرنا فوزي فهىمي220426

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىسحر محمود محمد416852

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىاسماء وليد احمد220233

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىاالء عظيم عبدهللا220478

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىهدى عبدالمعز شاكر313416

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىهند عباس معروف505632

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىتمارا حسن عزاوي87800

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىنغم خليل ابراهيم64998

كميلة راشد توالي220451
بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىهالة طالب حمود313410

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىعواطف محمد حميد220353

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىايناس خلف كريم220434

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىمن  احمد محمد220215

هديل علي احمد416003
بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىعلياء طالب حمود313407

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىسوسن عبدالملك مهدي401972

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىهبة باسم قاسم505665

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىسما عادل برهان313303

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىبان عصام عبدالكريم81248

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىزينب علي حمزة220461

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىميادة طارق احمد450696

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىزهراء فالح حسن289410

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىريم باسل قاسم289433

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىرشا نزار مجيد313411

ايمان علي حمزة65415
بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىسارة فرج مهدي416750

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىرواء جاسم ابراهيم313318

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىميسون قاسم هاشم450742

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىايمان خلف هللا صالح417174

ي65330 دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىهناء ابراهيم ناج 

ي220452 دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىفادية نامق ناج 

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىحنان حاتم كامل81362

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىحنان منعم حبيب220361

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىنغم صباح لطيف220345

ف422929 دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىشيماء صباح ارسر



دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىسارة سعدون طالب289243

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىمروة احمد عدنان220450

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىطيبة عباس عبدالسالم245066

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىمريم محمد ابراهيم416095

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىسيناء منير جمعة65268

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىرغد اسعد شكر471344

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىميساء فليح حسن246124

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىفاطمة هالل قاسم289164

دكتوراهالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىهدى جمال احمد313428

ماجستيرالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىزينب منعم منذر416794

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىسارة سمير عبدهللا289136

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىمنتىه عامر جميل220449

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىرؤى جمال نارص313317

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىرفل حسام جواد81731

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىمريم محمد راتب220455

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىنورة محمد سالم65305

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىرقية حسير  ياسير 65362

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىنور عبدالحافظ حسير 289195

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىرشا باسل قاسم476126

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىمريم جمال خالد244782

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىرغد شاكر صالح289390

دنيا نزار علي313418
بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىدينا عماد جميل313313

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىفرح احمد يونس81253

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىرقية مؤيد جارهللا220420

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىرانية مصطق  نزهت518202

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىرسل سمير عبدهللا289127

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىاية محمود شكر81328

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىديانا عماد جميل313322

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىسمية سعد عبدالوهاب220278

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىرسل صالح نصيف65389

ي81234 بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىامنة محمد صي 

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىسمر شهاب احمد81293

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىحنير  احمد عبدالسالم289416

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىميس محمدصالح عبدالرحيم313331

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىاسماء صبىحي نعمة313413

ي81224 بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىابتهال محمد صي 

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم محمود81269

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىسارة صادق خليل65401

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىزينب كريم محمود65240

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىنبع عامر هاشم65193

ي289400
بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىمروة مازن عبدالغن 

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىرغد جمال احمد313426



بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىسكينة صفاء داود220447

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىهبة رعد صالح505642

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىضىح حكمت حمادي81317

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىمروة كنعان عزت289424

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىروعة قيس عبد220343

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىنجوى سعد جاسم81355

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىنور عبدالعظيم ابراهيم220375

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىمريم عدنان جاسم220464

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىاثل عماد جميل505611

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىسارة محمد قاسم220226

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىسىح  محمد راتب220454

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىعلياء حسير  محمد220332

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىمريم جابر هادي81373

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىشهد غسان عزيز289947

نور فخري محمدعلي136132
بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىنريمان جمال مجيد422972

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىنور عدنان اسماعيل505647

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىرانية باسل قاسم505891

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىصفا عبدالكريم محمود289384

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىسارة زياد جاسم81303

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىثناء قاسم محمد416061

مريم محمد محمدعلي65110
إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىهدير مناف ياسير 313326

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىضىح محمد محمدعلي81279

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىغسق صالح حسن510217

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىسارة هالل قاسم289146

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىافنان صفاء داود65216

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىزينب طالب احمد220357

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىرحمة محمد فاضل81312

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىامل يوسف غازي505640

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبدالنارص عبدالكريم81239

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىزينب رسول حسير 65376

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىدرة خلف كريم220377

ي505617
بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىامل عايد مطن 

نادية علي حسن81331
بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىمن  جميل ابراهيم242966

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىمن  مظهر شكر231203

بكالوريوسالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىشه ونم نامق عبدهللا244162

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىهديل خالد عبداللطيف220380

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىخلود موفق شكر289237

دبلومالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىثناء داؤد ياس220358

إعداديةالنعمان61053الرصافة-بغدادأننىشيماء هيثم جبوري81343

 علي343789
دكتوراهراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 



ماجستيرراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن اسعد عبداالمير201676

ماجستيرراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن معي   محمدصالح488365

ماجستيرراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكررامي عماد عبدالستار345316

ماجستيرراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراسامة اسعد عبدالعزيز505782

ماجستيرراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرنورالدين قتيبة اسماعيل199877

ماجستيرراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصعب عزالدين خليل473561

دبلوم عاليراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالقادر محمد82467

دبلوم عاليراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعمار موفق حسن518231

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكررياض فاضل ذنون82448

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرغيث جبار عجرش384973

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكريوسف ياسير  عطية344083

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرغسان حسن جاسم82799

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرايمن رعد نجم82608

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمهند محمد حسير 66362

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكررعد شهاب خطاب66311

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرليث جاسم محمد201687

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرسيف مهدي مكي83178

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعبدهللا خالد عارف83086

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرزياد طارق حسن66008

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالرحمن طه83160

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد حسن231139

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعلي حسن حسير 66138

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعماد عامر فخري66115

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرحسن علي توفيق83145

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمعي   حيدر شوبش66191

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعلي هادي عباس543865

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد علي محمود82701

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصطق  خالد خليل199734

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد غازي سالم83113

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم محمود345306

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمدجمال علي385110

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمخلد محمد فلح344090

ي83174
بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرقحطان عدنان تق 

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعمر كريم خليفة199490

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرزيد صباح عبدالرزاق82687

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن مصطق  عدنان344034

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصطق  طارق نوري199784

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكررباح حميد حسير 340634

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعمر عماد سليمان384984

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكررامي اكرام لطيف488351

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرابراهيم علي طاهر83167

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعمار خضير ابراهيم82720

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبدالوهاب عبدالحميد505743



بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد نجم عبود344134

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالخالق طه82668

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمد عبدالكريم340383

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرسيف فليح حسن340229

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمهند سامي صالح66380

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرفادي قتيبة اسماعيل199891

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراسام محمد جاسم488334

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعلي جواد كاظم199922

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم عبدالغفور403696

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعلي محمد نرصي345310

ي505779 بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد ناج 

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمود طارق عبدالهادي402797

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق ضياء احمد241654

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرقيس فالح خليل66048

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعد كطوف344125

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرسعد جالل شاكر82537

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعمر محمدفجري جميل82997

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكررسمد عمر احمد241565

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد فالح حسن473443

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراحمد سمير نصيف82678

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرصهيب طالل سامي403100

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرفائق فاروق حسير 403214

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراصيل لطيف خالص199539

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرحسام محمود حسن543868

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراحمد واثق خليل66162

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد جاسم505775

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرغسان احسان جاسم199817

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرماهر شاكر محمود345301

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراوس شكري محمود488332

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن جعفر505774

 بشير مرعي82979
دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد غازي صيهود345297

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد مصطق  قيس صالح الدين271448

ي داود83109 دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراحمد عرين 

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراحمد غازي سالم345308

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراحمد سالم جميل83164

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرزيد عماد نوري345312

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعماد نشات عبدالرزاق488352

ي199468
إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعالء جبار راض 

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراحمد خالد حسير 82621

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبدالهادي عبدالكريم561451

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرغسان عدنان صالح83092

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكريارس حسام محمد488437



ماجستيرراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكربالل نشات صالحالدين66456

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن عصام عادل473542

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصطق  قبيس قاسم344759

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعبيدة عامر محمد199610

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرنورالدين مثن  محمد82570

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرصادق عمار عدنان82481

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعمر غازي حميد199495

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرانس احمد حسن488339

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرموفق سليمان موفق66254

 علي فرحان241502
بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرابراهيم عاصف رشيد66482

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعمر علي فرحان241519

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرانس نزار صادق66230

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمود صالح عبدالقادر199663

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرانس هيثم ماجد66092

 زهير عبدالزهرة82748
بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراوس هيثم ماجد82507

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصطق  موفق عبدالرسول201683

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرحازم احمد حازم82959

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكركرار حيدر طارق83051

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراحمد طالل سامي344765

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعمر فاروق احمد385107

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصطق  مهدي هادي66504

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرايهاب محمود خلف82644

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد ضياء عباس340064

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرزيد محمد شهاب82985

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعالء مصدق رشيد199847

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكردريد ممتاز سليمان199487

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراحمد محمد محمود344119

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرابراهيم خليل ابراهيم385008

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصطق  صفاء حمدي66070

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد سعيد بهاءالدين199869

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالستار عبد82460

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكريوسف محمد صالح201675

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمنذر مازن منذر201689

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد موفق علوان403444

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرزيد علي حسن341594

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرايهاب علي فرحان241440

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصعب عبدالقادر داود343842

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرامجد طارق عبدالحافظ201680

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرسفيان محمد محمود344113

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعبدالعظيم سليم قاسم83027

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عطا82556



بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكريارس طه احمد83120

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصطق  فالح حسن201690

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرحسام صبىحي حسن82532

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرابراهيم خالد عارف344045

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكروائل تغلب عبدالجبار199511

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرحسن حيدر طارق341541

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عالوي199501

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكريوسف نوفل عبدالنافع488440

ي83070 بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرسيف احمد عرين 

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراحمد فالح حسن505924

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراحمد مكي اسماعيل505700

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرقتيبة قصي جمعة505777

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعلي عادل ابراهيم488338

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعلي ميمون حبيب66290

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكروائل غازي سالم83111

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراوس ماهر داود343821

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرحمزة عامر محمد199621

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرحيدر اياد شاكر199525

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراثير احمد عبدالرزاق83014

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمد حسن488368

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد حازم82770

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرقصي محمد سلمان343253

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعلي حسن احمد345305

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد ثائر جبار201678

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعبدهللا طارق نايف341459

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرفهد كريم كاظم511817

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراحمد يحنر حسن66426

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصطق  طه محمدصالح488356

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرالحمزة صباح حسير 403633

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرياسير  سمير ياسير 201587

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرحسير  زيد خلف82629

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمنترص خالد عباس344164

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد مصطق  عبدهللا473395

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراحمد جميل عبدالهادي343308

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد مصطق  محمدنجيب241719

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكررشيد عاصف رشيد82973

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمود قصي عبدالستار82490

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرسيف علي عبدالرحيم340271

ي199533
إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرصباح مؤيد لطق 

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعبداللطيف طالب لطيف83077

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعمر اياد ياسير 82964

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعمر رباح حميد488348

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد عبدالرزاق82521



إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعلي خليل ابراهيم201694

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرايهاب محمد جمعه66027

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرابوبكر عمار عدنان82949

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن نوفل عبدالنافع343441

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمدالبشير ماهر داود344138

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصطق  رباح حميد488341

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرفيصل غازي حميد201682

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراحمد قصي عبدالستار82500

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرصالح الدين ماهر داود199634

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكريوسف عماد طارق473803

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعلي محمدحسير  حسن82597

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمعاذ محمد عبدالرزاق471561

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالمجيد قدوري382505

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد قصي سعد82475

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرحسير  صالح حسن488349

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عمر عبدهللا488337

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرسجاد جالل محسن319756

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرحيدر عامر فاروق340405

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعبدهللا لؤي عزيز66208

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراحمد علي فرحان241390

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرالفاروق باسم مهدي199646

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصطق  حامد هاشم344183

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمحمد منعم محمد543861

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكروليد محمود عبد243986

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عماد طارق471363

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمصطق  منعم نجم242093

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرنوفل عبدالنافع حسير 384995

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعالء محمد داود201693

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرمروان ماجد حميد488363

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرنزار صباح نايف343803

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرزياد علي جواد242062

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكررعد محمد حسير 344069

 علي82586
دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرعمار حسير 

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرحارث فرج حسن344103

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكراحمد باسم مهدي66342

ي داود83102 إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادذكرلؤي عرين 

دكتوراهراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىانتصار شالل مارد199863

ماجستيرراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىزينا عبدالغفار ذنون345292

ماجستيرراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىرنا زهير طوبيا488372

دبلوم عاليراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىصفاء عادل عبدالرزاق385115

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىياسمير  جالل ياسير 488404

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىخالدة صبيح محمد417652

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىاسماء نادر عبدالقادر83428



بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىسهاد جواد كاظم65887

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىايش عبدالرحيم صادق201686

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىهناء مجبل نجم473163

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىعواطف شهاب احمد241793

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىكريمة كريم جبارة488378

ي داود201708 نداء عرين 
بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىبلسم عبدالحسير  حبيب343469

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىضمياء ماجد حمدي345279

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىاية عدنان احمد343749

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىاشواق اسماعيل ياسير 343619

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىارساء منذر خماس83183

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىلىم سهيل نجم385022

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىجنان شهاب احمد241811

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىندى ستار محمد83463

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىزينب علي حسن83419

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىنور صباح طالب242241

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىشيماء وليد كاظم83218

شذى نهاد محمودزكي83205
بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننى

اس مصطق  سلمان220472 بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىافي 

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىيلدز فاروق نعمة343678

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىعذراء خضير عباس340086

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالفتاح نجم507008

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىمريم قيس صالحالدين271444

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىياسمير  خالد ابراهيم83198

ي83387 بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىرغد احمد ناج 

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىحذام منذر نعمان65906

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىرساب اسماعيل محمد344653

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىلبن  موفق احمد343204

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىرسى محمد علوان473107

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىارساء مهدي حسير 83189

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىهدى طارق محمد343600

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىنىه عواد كاظم543866

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىسمارة عبدالجبار حسير 343643

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىهدى رسور كمال199252

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىرؤى خالد هادي340130

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىعدوية عزالدين خليل488431

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىرنا حامد جميل201709

صفا زكي سويدان403374
بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىري  هام صالح حسن488425

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىميس عماد عبود83225

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىرقية محمد اسماعيل403767

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىتمارة محمد عامر384945

ى ابراهيم غائب83244 دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىبشر



دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىهناء خماس سلمان83210

االء علي كاظم505784
دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننى

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىورقاء مصطق  عبدالقادر199829

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىعفاف عبداالمير جواد473137

 علي83602
دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىاخالص حسير 

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىنوال بزون حسير 343763

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىاالء شاكر عبدالحميد382500

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىباسمه يونس حمد65819

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىايمان خالد حسن65708

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىازهار عادل عبد83317

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىسهير عدنان مهدي65747

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىاكرام محمد خليل82443

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىزينة عبداالله رشيد495509

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىزينب هاشم عباس83519

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىرونزا قيس عبداللطيف199904

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىهدى محسن كاظم473086

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىنور عدنان زبالة340043

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىزهراء قصي عبدالستار83574

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىوسن سعد قدوري83552

مي فاضل عيىس473120
إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننى

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىورقاء عزت حسن65778

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىنهاية عباس حسير 65835

خديجة فاضل علي488380
إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننى

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالقادر رديف343722

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىياسمير  جالل شاكر345285

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىفيان سعد حميد201695

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىشيماء محمد حسن543862

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىرغدة ظافرالدين ابراهيم403405

ي65943
ماجستيرراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىميس ربيع عبدالغن 

ماجستيرراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىرانيا رائد عبدالدايم65862

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىغصون خالد ابراهيم199479

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىري  هام طالب محمد539362

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالمجيد قدوري382494

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىمريم محمد عبدالرحمن473035

وصال علي احمد199698
بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىدعاء محمد ابراهيم199794

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىسحر سمير ياسير 199944

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىمروة سعدي طه65764

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىنورالهدى سعد كطوف199680

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىايالف لؤي منعم506968

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىضىح مجيد جاسم83213

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىسارة محيالدين صالح83539

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىنور سمير طه83393



بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىنور هالل قاسم340595

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىضىح احمد سليم199589

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىصفا مروان تحسير 343168

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىبسمة غريب اسماعيل83332

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىهبة سعد ابراهيم344230

موج محمد علي488420
بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىاسيل حمدي احمد199725

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىحنير  فوزي خلف488392

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىنور احمد مصطق 66274

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىايه لؤي منعم343711

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىنور عاصف رشيد83382

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىسارة اسامة سعد343689

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىسارة قحطان داود65803

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىهدير حازم اسماعيل341508

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىسىح  احمد سليم199554

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىدعاء جمال احمد344769

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىسارة نجم سليم543867

رب  احمد حسن539355
بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننى

ي496252
بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىلينا فراس عوب 

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىميسم عماد نشات473298

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىصبا احمد حسن539357

االء عالء زكي220471
بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىاية جمال ممدوح83505

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىدينة قحطان داود199449

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىحال صباح نوري83363

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىزبيدة وليد عبدالمجيد343592

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىياسمير  غريب اسماعيل243957

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىزينب قيس صالحالدين87071

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىحنير  طارق عبدالحافظ201697

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىرسى زهير صادق65929

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىقبس حازم علي83305

سهر علي زبالة199360
بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىشيماء عالء محمد83489

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىمروة محمد عبدالرحمن473009

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىمروة قيس يوسف199398

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىهالة فالح حسن201711

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىفاطمة رسور كمال199304

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىسوالف ابراهيم ماجد83373

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىشهد محمد جاسم344276

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىضىح عالء محمد488387

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىنورس صباح حسن345284

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىهبة احمد جاسم65961

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىدعاء صفاء احمد242206



إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىطيبة عماد حسير 343605

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىسما قحطان عدنان201702

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىمينا احمد حازم83270

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىدانيا لؤي منعم199896

هان83641 إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىرفد قاسم رسر

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىاسماء احمد سليم199289

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىايه ابوبكر قاسم343683

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىرحمة غسان عدنان83404

مينة ثروت علي505770
إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننى

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىاسل محمد جاسم507001

دانية علي عبدالحكيم201703
إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننى

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىتبارك غريب اسماعيل199753

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىنبا اسماعيل تحسير 344239

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىرانية عامر يوسف543864

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىهدى قيس سليم488373

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىسارة فاروق ناطق83344

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىمريم بشار جبار473197

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىشمس احمد سالم83441

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىايات عماد اسماعيل403207

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىاية صفاء شاكر65849

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىداليا عمار عدنان83252

ين جبار هجول345287 إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىشير

ي292662 إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىاية سعد ناج 

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىارساء فاروق ناطق83337

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىام البنير  عماد اسماعيل402844

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىوسن محمد داود72878

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىرنا حيدر عبدالرحيم201705

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىدانية عامر يوسف543863

ي403620 قمر احمد عرين 
إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننى

ديما علي عبدالحسير 241542
إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننى

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىصفا وليد خالد83353

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىمريم عماد نشات488414

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىمن  منعم نجم65726

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىهديل عبدالمهدي عيىس83410

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىوئام غازي محمد201701

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىامل رحيم فهد65985

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىهيام ذنون محمد345277

ي جسوم201699 بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىانتضار ناج 

بكالوريوسراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىلىم طارق رشاد241763

ي473063
ي غن 

دبلومراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىرسى حفط 

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىتيماء حازم حسن488376

إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىكوثر عبدالعزيز ابراهيم505786

ان محمد حسير 343577 إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىنير



إعداديةراغبة خاتون61054الرصافة-بغدادأننىزحل طه مجيد83229

ماجستيرجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحسنير  حامد احمد67600

ماجستيرجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحكمت نعمت ملك82844

 فؤاد محمدعلي379559
ماجستيرجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحسير 

ماجستيرجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعامر عدنان عبدهللا379941

ماجستيرجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعبدهللا صباح محمد560869

ماجستيرجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم حميد82851

ماجستيرجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعثمان ناهد جاسم195105

ماجستيرجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرزين العابدين نهاد عبدالمهدي259571

ماجستيرجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرطه ياسير  جواد82822

ماجستيرجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي جعفر علي378687

دبلوم عاليجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرامجد عبدعلي جواد82552

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكروردان اميد عبدالمجيد379488

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحيدر مؤيد جارهللا379696

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي حسن علي379578

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعمار سعدي ابراهيم511810

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرسيف جمال راغب195050

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد نوح اسماعيل378605

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرنور عبدالباسط عبدالعزيز195072

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرزيد محمدحسير  حميد297085

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعباس محمد احمد561026

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراياد رعد يوسف511814

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالغفار عبدالستار82910

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد قيس محمد296675

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد باسل فهد67715

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعباس احمد فتاح82630

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكريارس عبدالمنعم فهد195035

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرصالح علي باقر195091

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكريارس رعد جاسم297015

 علي حسون66672
بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعمار محمد دهش195005

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد اكرم محمدعلي379503

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراسيل محمد عبدالحسير 66835

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرسيف سعدون محمود195008

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي امانةهللا علي258868

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرسعد عبدالستار حمودي259476

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس عبدعلي83188

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحارث مثن  اكرم83133

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرسلوان باسل حسير 495858

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرسيف كاظم فرحان511520

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرسعد فارس يونس511408

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي جاويد احمد511539

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرزياد مثن  حارث511813



بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد عبدالمجيد82025

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي حمزه عباس67908

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمهند فاضل حسن195059

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرنعمان منذر نعمان82039

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي اياد ابراهيم511524

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سعد تركي379539

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكربالل جاسم عبود66636

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي جعفر259155

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرايمن مؤيد محمد67449

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحمزة وليد عبدالرحمن195034

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكروليد خالد عباس83036

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي خرص  جاسم83207

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكريوسف محمد رافع حمدي511812

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراحمد حيدر علي83081

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحسن حمزة عباس66862

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمود احمد قاسم511555

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمصطق  عالء جاسم195102

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي محمد حسير 83151

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالسالم محمدعلي379650

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكريارس عدنان صفر511499

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمازن جمعة اربيع561175

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعدي نزار حمد511815

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرشالل صفاء رشيد66405

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعبدالعظيم عادل حسن82878

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراحمد طارق نصيف296939

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكربشار لطيف ياس193459

ي اسماعيل511811
دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمختار حق 

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرسامي علي رشيد82725

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرصباح مهدي عباس67257

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد رشيد259075

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراحمد نزار جليل82883

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراحمد محمد حسير 83141

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرسامر خليل صالح83165

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرليث سلمان داود195038

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحسن حمزة عباس83176

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمروان صي  سلمان82899

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرسالم حاتم حبيب82756

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرسيف الدين عبدالسالم محمدعلي379604

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد لطيف ياس511530

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعمر محمد اكرم195010

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد سالم82449

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرصدام نمر سلمان297125

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد حيدر محسن511436



بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد سليم حسير 195032

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرفائز قاسم حسن83162

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراحمد فائز يوسف82496

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي فيصل مسعود82990

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراواب جمال حمدي67626

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحسن كمال صبىحي82857

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراحمد عباس صادق511534

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحيدر سعدي جعفر82702

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم قاسم195053

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحسير  فيصل مهدي83031

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعدي حاتم داود67646

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي موفق هادي82861

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكريارس توفيق محسن82211

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمروان محمد عبد82804

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي لؤي خالد82841

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمصطق  فاضل عباس82279

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي عباس صادق511537

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعبدالملك طه ياسير 83193

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراحمد سعدي جعفر511566

ي82516 بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم خير

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرغيث عقبة نافع195089

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعامر سعيد عبد82232

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم صادق195057

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرليث علي حسير 83181

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحسير  صباح مهدي66759

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمناف مهدي كنوش379480

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم عبدالقادر عبدالكريم195081

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعبدالوهاب محمد حسير 195065

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرامير خالد محمدصادق511514

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراحمد سعد خزعل195109

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمدرضا علي حسير 83114

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمنقذ منصور بسيم259413

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد فاضل195055

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرالحسن وليد اسماعيل82131

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي اكرم محمدعلي82654

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرليث قاسم كاظم82711

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعمار عباس عبدعلي83182

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمصطق  عدنان حمةرشيد82492

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرهمام جمال رشيد82368

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرصديق ربيع وسىمي195031

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمهند محمود سلمان379689

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكريارس عباس عبدعلي83184

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسير 82696



بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرطه محمد لطيف82717

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن صادق83005

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي حبيب سلمان379524

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحق اسماعيل81871

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرسيف الدين حسام مهدي83173

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالخالق سلمان66774

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي سالم لطيف83011

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحسير  مهدي عباس82784

ي82529 بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرايهاب سالم خير

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرسالم ايهاب سالم82559

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرفتحالباري اياد زكي82830

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكريوسف عبدالكريم عبدالجبار83136

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمؤيد محمود سلمان379628

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرطه عبدالحق اسماعيل81390

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعمر عالء عبداللطيف193478

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرفيصل عمران عيىس82096

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي فائق حسن296967

ي67843
ار لطق  دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمصطق  رص 

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرابراهيم مزهر حمزة83179

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراحمد امير علي83116

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكربراق فاضل عبود66582

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان داود297070

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرداود سالم صادق195084

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعباس صباح صالح67471

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراحمد رائد صبىحي195064

ي82809
ار لطق  دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراحمد رص 

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرجنيد ماهر عبدالرزاق82817

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن عباس احمد82576

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمود عدي نزار511547

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد ثامر حسن379704

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرجمال فراس عبدالكريم195026

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرايوب محمد اكرم195074

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكررسول فهد زوين511528

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحسير  لؤي خالد83076

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد هيثم كامل195068

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن فؤاد فاروق82645

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراحمد محمد عبداللطيف66617

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد عماد هادي297546

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالمهدي زوين379665

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكركرار حيدر خضير82976

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي عماد هادي259040

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي نوفل حميد379453

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحسن لؤي خالد82836



إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرامجد جمال وهيب82412

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق علي511433

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكربارق زياد برهان561212

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد علي فؤاد560751

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم ابراهيم محمد195043

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمصطق  عمار وليد82540

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد فوزي195017

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سهام عادل81350

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرليث عمار وليد66704

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرزياد عماد محمد83153

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرفهد هاشم فهد343684

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحسن اكرم حسن195030

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمهند فهد زوين511495

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراحمد محمد سالم83044

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرسجاد مؤيد جعفر82872

 علي حسير 83059
إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكريوسف جاسم ابراهيم259536

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكروضاء ربيع وسىمي195087

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكريوسف عبدالسالم حسن195039

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد رائد عبدالمجيد195086

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراحمد نهاد زكي195025

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد حمزة عباس83127

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم حنون195100

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرظاهر مصطق  حامد195077

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرهمام عمار عبدالستار195046

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمد قيس195080

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرذوالفقار حيدر خضير82967

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعثمان عدنان كريم195040

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكراحمد لؤي جمعة195016

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد فارس يونس195051

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحسير  صالح صبىحي193471

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمكرم محمد شاكر82978

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرطارق نبيل ماجد195095

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمدطه جمال حمدي67673

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرالحسن مىحي الدين يوسف195012

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي عادل محمود82167

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمحمد منذر حاتم259635

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكربكر هيثم هاشم195097

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمصطق  رعد عبدالرزاق195113

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد شهاب82183

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان داود81859

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد يوسف81464

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكررائد رشيد عبدالمجيد83171



بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرفراس محمد احمد344764

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرحيدر علي محمود82637

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرعماد عمران موس195063

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمؤيد محمدنوري محمود67580

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمازن لطيف ياس82419

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرمظفر طه صالح195014

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادذكرجمال ثابت نعمان195093

ماجستيرجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىابتسام احمد فتاح82662

ماجستيرجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىيارس خرص  عباس259100

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىمريم ابراهيم جاسم511807

دنيا علي نجم560887
بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننى

امال محمد مكي سلمان193572
بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىسندس نبيل عبدالواحد193439

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىتغريد ماجد فرج66687

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىزينب وليد خليل82742

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىايمان محروس خزعل511809

ى لفته حسير 193735 بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىنشين عزيز ابراهيم193764

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىعطور ابراهيم رشيد193575

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىرشا محمد حسير 258949

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىاالء صبىحي رسي83023

ي193651 بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىارساء هاشم صي 

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىسماهر سعود لواح193684

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىناديه هادي مفي  67868

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىزينه مؤيد عبدالقادر378699

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىنور مثن  اكرم193657

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىسىح  ستار عبدعلي561789

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىشهد موفق هادي561131

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىفادية طارق محمد258819

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىعبير عبدالرزاق عزيز343728

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىسمر عبدالهادي حسن82891

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىغفران يحنر هادي301362

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىجنان جمعة اربيع511409

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىنور عبدالحسن صالح511476

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالكريم عبدالجبار83089

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىزينب حمزة رحيم301226

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىخلود فاضل حمودي83110

سجواء زكي سليمان296711
دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننى

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىبيداء ساجت عيدان511456

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىوسن جمعه اربيع561239

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىسفانة زاير سلمان382000

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىزهراء محسن عباس82905

ي جاسم511438 دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىمها صي 



دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىرسل صالح عبدالجبار193718

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىساره سعد عبدالستار82047

اسماء علي رشيد193628
دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننى

ي511816
 
دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىسىح  عبدالحسير  رزوق

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىرل احمد محمود193445

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىفرح حسن صادق378722

ى احمد مطلك193705 إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىبشر

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىارساء عزيز كاظم82263

ي عبدالواحد511455
إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىعلياء عبدالغن 

ي83068 إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىبسمة عبدالجبار ناج 

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىبلسم محمد احمد67760

ماجستيرجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىنبا ربيع وسىمي296782

ماجستيرجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىعذراء حمزة عودة82469

ماجستيرجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىحسناء رياض عباس560707

ماجستيرجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىبان عماد عبود83214

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالرزاق علي66595

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىرغدة عدي نزار511427

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىورود حبيب كطل193700

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىزينب حسن محسن511422

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىاالء حاتم كريم511574

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىمنال خالد زيدان193550

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىغسق عبدالسالم فاضل511424

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىياسمير  حامد عبدالعباس82801

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىهدى مقدام عباس67775

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىسىه خالد نازل193687

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىزينب مهدي صالح82464

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىلينا زهير عبدالكريم511471

يمامة عبدالسالم محمدعلي296846
بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىارساء حاتم كريم511413

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىزهراء ماجد طارش82894

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىسارة رعد رشيد82676

ين حكمت جبوري193677 بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىسارة زهير صالح193558

ي82150 بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىشذى ستار ناج 

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىاسماء سمير محمود539350

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىرسل مقدام عباس67798

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىاية مقدام عباس193438

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىنىه شكري محمود67740

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىمنتىه عبدالحسير  بداي82486

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىندى جمال راغب82031

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىمريم فهد زوين82251

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىاية مثن  عبدالحليم511448

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىعبير محمدنوري محمود67103



بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىنور صباح صالح67536

سارة عدنان علي193436
بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننى

طيبة نهاد زكي82735
بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىغفران محمود مرزة83192

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىرساء ربيع وسىمي298867

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىزينب حسن صادق82197

وق حكمت جبوري193592 بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىرسر

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىنورا رحيم ظاهر258923

نور علي مزعل82438
بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىرسل زهير صالح83148

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىشهله طاهر خضير193751

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىصابرين حسير  فليح83222

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىميساء جواد عزيز193547

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىاية احمد شاكر193449

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىنور عبدالهادي حسن82995

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىنور سمير جواد83123

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىزهراء رياض عباس193674

دبلومجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىهبة هادي عباس296895

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىزينب صباح صالح67558

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىنبا مهدي صالح82476

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىضىح علي كامل193744

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىرغد محمد لطيف83105

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىاية عالءالدين جاسم193666

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىفرح سمير جواد83097

ق عطا مهدي511467 إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىاستي 

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىلندا عدي نزار511445

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىشهد محمد لطيف83094

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىطيف عادل خماس193739

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىسمر قاسم عبداللطيف193582

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىطيبة عادل خماس193729

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىاية هيثم كامل193748

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىاالء عطا مهدي511460

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىشهد حسن سعدي561157

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىغدير حسير  محسن193758

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىطيبة عقيل حسن378764

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىزهراء والء مجيد379393

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىحنير  حامد عبدالعباس82920

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىزينب عادل صالح83017

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىسحر قاسم عبداللطيف83108

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىغفران فؤاد فاروق82779

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىدعاء لؤي جمعه193711

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىزهراء مهدي صالح82456

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىسىح  قاسم صكر82982



مي كاظم جواد66569
بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىدنيا شاكر خليل511482

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىايمان خالد طه258854

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىانعام جواد صادق66653

بكالوريوسجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىزينب سلمان داود83157

إعداديةجي الربيع61055الرصافة-بغدادأننىسلىم عبدالعزيز زغير193566

دكتوراهالمغرب61056الرصافة-بغدادذكراحمد مظهر حسن471597

دكتوراهالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرسيف علي نوري468811

دكتوراهالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي حميد عبدالكريم81035

ي165632 دكتوراهالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرميثم كاظم ناج 

دكتوراهالمغرب61056الرصافة-بغدادذكراوس علي حسير  ناظم511779

دكتوراهالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرسعدصالح عبداالمير عبدالحسن553362

دكتوراهالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار محمد511680

ماجستيرالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرتحسير  محمود مثن 247699

ماجستيرالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد يوسف نجم511642

ماجستيرالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمازن محمود مثن 165763

ماجستيرالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار عناد69979

ماجستيرالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمصطق  عزام صفوت511775

ماجستيرالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالسادة سودي81154

دبلوم عاليالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالوهاب علي285947

دبلوم عاليالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحيدر خالد رشيد468961

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرفالح بدر فالح285968

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم عبدالرضا511693

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل مهدي553356

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي ريسان شاطي468962

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد عامر محمود165756

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحيدر محسن علوان342722

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرموفق فاروق ابراهيم81180

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرايهاب فري    ح مفي  471587

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق عدنان عبدالرزاق543876

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكراحمد جبار راشد543871

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمرتص  حميد صالح81299

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرصكر كطان جي 81151

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرطاهر احمد محمد81216

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحسن نجم عبدهللا468795

 علي468766
بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعبدالوهاب مرتص 

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي جودت كاظم511783

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعزت عباس مظلوم471576

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحيدر مالك عباس81226

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمصطق  براء بري165779

يف80967 بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرقصي علي رسر

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمثن  داخل صفوك166504

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكراسعد حسن فرحان81261



بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرانس عباس قاسم70265

ي553357
بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي عبداالمير محمدتق 

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمهند عامر محمود558376

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرفراس جواد محمد81252

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحيدر رحيم حسير 558371

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد مهدي81249

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرياسير  محمد جميل341982

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكريوسف عامر حسير 247368

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي ازهر علي غالب511644

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرابراهيم خليل ابراهيم165635

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمشعل صباح مهدي166715

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرنشات رضا حميد81114

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكراثير رشيد حميد553360

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعماد عبداالمير محمود81305

ي70372
 
بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكراياد اسعد عبدالباق

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمنذر ماجد عدوان511675

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي نجاح مهدي468763

 ياسير  خضير81196
بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكراحمد عباس علوان81318

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرنزار صباح جالل247633

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمهيمن مازن سالم496396

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جي 165835

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكربشار عباس نصيف511677

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكراحمد مأرب احمد81189

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرامير ابراهيم خليل342809

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن احمد موس319798

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحيدر سجاد فاضل285941

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرسعد عبدالحسير  عواد543872

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمنير حمود احمد471382

ر342764 دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرثامر سعد مير 

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرغسان عبدالملك عبدالهادي342996

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرسالم رشيد جاسم70422

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد اسعد جواد511776

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرنظير عبداللطيف عبدالرسول468979

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعمار نجم عبدهللا166320

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحامد فاضل سلمان81222

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكركاظم مهدي صالح553361

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرفالح مهدي صالح81209

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكريارس حميد صالح80911

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرسالم رزاق راشد511777

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرسيف علي حسير  ناظم511778

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمهند جي  بستان468980

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعدي جمال مولود81313



دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرليث هذال برير344793

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرزين العابدين محمد جميل290864

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكريوسف ضياء عبدالحميد247353

ي342819
إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرقصي ذاري هاب 

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرطالل حيدر عباس471551

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعقيل شاكر جميل70122

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسير  عبدالزهرة558364

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي حسن خلف81157

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكراحمد منير حمود166183

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالوهاب عبود511674

دكتوراهالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمؤمل اياد شاكر81136

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكريوسف فالح بدر285954

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرسيف كريم اسماعيل81270

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد عبدالرحمن471458

 علي ناطق80991
بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي اياد فاهم511684

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرميثم جي  بستان468775

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمصطق  فالح حسن70522

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق عدنان543874

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعمار ستار علي81289

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحيدر اسماعيل ابراهيم166143

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد مهدي80960

ي توفيق543869
بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكروسام هاب 

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم كاظم81282

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي موفق هاشم468964

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرقاسم محمد قاسم543870

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمهند احمد سلمان81273

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرسامر سالم عبدالمحسن511686

ي80917 بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكررمزي قيس خير

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرجعفر جاسم موس70397

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكراحمد طالب غضبان466135

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعبدالمهيمن دريد كمال511701

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكركرار اسماعيل ابراهيم81231

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحسير  جالل عبدالحسن81161

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرحيم توفيق471355

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرطه ياسير  خضير81274

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرنوار فالح عبدالحسن468761

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرزيد عبدالرحمن حسير 165649

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرصادق محمد حسير 86886

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرزياد طارق محمد81200

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرنور قاسم هادي247654

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمروان خالد عبدالرحمن511626

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحيدر برهان حسير 81204



بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكررائد جبار قزموز285973

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكراحمد ثامر حميد468781

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم مهدي553358

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرجواد صباح جواد511649

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد وليد بدر247572

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرسجاد عدنان عباس81184

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد فالح كزار70048

ي468777 دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرصادق علي منىح 

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي حسن عالوي81145

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحسن جالل عبدالحسن80931

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد مازن خزعل520035

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكربالل سمير توفيق70231

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 468977

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم جواد حسن342696

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي جالل عبدالحسن81277

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محمد86823

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرزيد فارس حمد468803

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سمير مهنة81240

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعبدالقهار دريد كمال511678

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرليث اسماعيل ابراهيم165822

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد جالل عبدالحسن81165

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن حسير 165678

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي خليل ابراهيم81191

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكراحمد فريد صبىحي70209

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرميثم علي عبدالزهرة468978

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرليث حيدر حسير 70500

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد جمال مهدي543875

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمود قيس محمد561730

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكراحمد حبيب عباس70382

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعبدهللا علي ناطق81002

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي قيس اكي 558338

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرسجاد باسم موس81236

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي داود سلمان81127

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرابراهيم رعد ابراهيم247314

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرتاجالدين فالح بدر285961

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكررائد صبىحي جواد165825

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرسجاد توفيق خيون70360

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكريوسف عبدالكريم عباس468963

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرالمصطق  محمد ابراهيم70070

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي احمد عبدالحسير 558360

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق كاظم80975

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس عبداالمير80941

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد81193



إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرياس حيدر حسير 70486

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكربالل علي هاشم81013

 علي سالم81172
إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحسير  مجيد مشعل80936

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمصطق  نوري محمد81059

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرسجاد باسم شاكر81076

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرسجاد وسام ضايف70258

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرشاكر علي سالم166448

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد مشعل80949

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس فاضل81140

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر ساجر285983

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرنور صبىحي جواد165845

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد سالم468756

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمنتظر حسير  محمد81265

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد سمير لطيف80903

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرابراهيم سمير ابراهيم81308

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحسن عباس فاضل81138

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرنور وجدي شاكر543873

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد دحام81083

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي عبد81169

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن داود344780

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس حميد344791

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرعلي ناطق علي غالب80985

ي341946 إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكراحمد ابراهيم لعين 

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادذكرحيدر جواد جاسم81296

دكتوراهالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىانعام بدر فالح342415

ي عباس70282
ماجستيرالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىسندس راض 

ماجستيرالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىسعدية حسير  حسون80177

ي توفيق543881
ماجستيرالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىمها هاب 

ماجستيرالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىساكار كريم مجيد292526

ماجستيرالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىسعدية نوري محمد70432

ماجستيرالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىغفران فالح بدر342390

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىساهرة حميد حمادي286523

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىخديجة عباس عبد553359

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىرجاء حسن عبدهللا165770

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىنىه خليل سعيد290934

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىسهاد جعفر ابراهيم342643

ي منجل543878
بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىختام راض 

ة موس مدلول285831 بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىامير

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىهدى طارق ابراهيم286008

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىهبه كريم اسماعيل80235

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىحنان جلوب علك80217

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىزينة محمد شفيق344773



بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىهديل حميد مجيد543880

فاطمة علي مرهون285911
بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىعبير محمد عبدالغفور466100

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىطيبة طالل حسير 471522

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىحال حسن جالب80875

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىسهام كاظم طه80089

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىاري    ج عبدالقادر خلف285989

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىسارة نضال شوكت342454

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىاري    ج سهام مهدي70140

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىشيماء مهدي علوان80717

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىلقاء ابراهيم محسن468801

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىازل رعد سالم344776

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىمروة مصطق  عاصم70013

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىاالء حسن سعيد80706

رؤى علي جمعة80698
بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىندى طالب رمضان86989

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىمها بشير عباس344778

سارة علي حسير 166586
بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننى

ي80227
ه رضا هاب  دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىامير

ي80230
دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىافتخار عباس راض 

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىسوالف ناظم جواد520002

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىاحالم ضايف معيبد80598

ى والي مفي  468760
دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىبشر

ين هاشم محمد80191 دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىشير

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىدنيا جاسم محمد80192

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىرسل اكرم قاسم543877

دعاء علي عبدالحسير 70155
دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىابتسام كاظم محمد80098

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىميسون محسن حمود70407

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىنشين حسن محمود70445

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىايمان نجم عبدهللا80674

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىايمان جابر جواد466111

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىميادة مطلك مزهر511784

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىهناء جبار شواي80070

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىلمياء كامل خليل543879

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىميسم محسن حمود511824

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىانتصار جليل فضيل80468

ماجستيرالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىريم ماجد عدوان511676

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىميس حامد جي 285899

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىايه خليل ابراهيم70581

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىشهد عماد هادي70858

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىنرجس فايق جواد285785

ق عباس ابراهيم70080 بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىاستي 



بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىنورا معير  عبدالرزاق80129

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىساره معير  عبدالرزاق166293

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىسىه شاكر حمودي69999

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىنور فاضل عزيز342360

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىزينب عدنان عباس80524

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىرشا خضير علوان80815

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىمريم سجاد فاضل285777

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىغيد رعد جيجان70314

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىرسل حازم سلمان342343

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىهدى عبدالوهاب جميل80685

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىدعاء قاسم صالح285809

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىنور محمد سالم468755

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىتق  قاسم صالح285794

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىاالء ياسير  هاشم165748

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىداليا عادل عزت247401

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىزينه محمد عبد هللا285994

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىشهد حسن رزاق70596

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىامامة صالح موس511633

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىايات عدنان عباس80497

فرح علي داير80147
بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىشيماء ياسير  هاشم165710

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىرسى مازن خزعل520066

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىايمان عباس ابراهيم511632

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىنور هاشم حبيب80143

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىفادية عماد عبدالرزاق468772

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىفرح محمد عبد هللا286000

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىرقية ياسير  هاشم165697

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىامل رعد سالم342095

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىفرح حسير  محمد80187

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىليل قيس جواد286016

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىنور داود سلمان80795

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىسيماء حميد مجيد80198

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىنور نهاد خالد80118

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىشهد رعد جيجان70300

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىدانية رسمد عبدالخالق342308

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىسىح  سعد احمد69960

ين منير حمود80435 بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىزينب موفق هاشم468966

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىسهير صادق وفري70387

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىصبا محمدصديق معروف166381

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىمريم محمد عبدالكريم80159

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىرسور صادق وفري80752

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىنورة منير حمود135724



دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىسمراء عبود حسن80783

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىنور عبداالمير حارس80082

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىرسل نجم عبدالسادة342431

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىغفران عباس ابراهيم70196

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىابتسام زهراو جي 80108

 علي محيبس70102
دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىلبن 

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىبنير  خليل كشوش342463

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىعبير عباس مظلوم165816

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىقبس وليد ابراهيم87006

ين صدام اكي 166434 إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىشير

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىنور حسامالدين قحطان511640

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىدانيا اياد شاكر80665

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىزينب حيدر علي166089

شيماء حيدر علي166104
إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىرنا شاكر كطران80880

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىرحمة خالد عبدالرحمن468799

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىفاطمة الزهراء ياسير  ابراهيم80831

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىنبآ حيدر حسير 64197

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىنبا عماد شاكر80449

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىايات عماد عبدالحميد343677

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىنور صباح حسير 166636

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىنور خالد خلف80416

ي حمزة511673
 
إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىبسمة رزوق

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىزينب ياسير  ابراهيم70175

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىزهراء ماهر حمود166417

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىهديل قيس فاضل166268

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىتق  دريد كمال511679

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىدنيا نجاح سعدالدين70337

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىفاطمة حميد صالح511638

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىانوار كريم احمد313431

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىدالل معير  عبدالرزاق80649

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىنسيمة طارش زامل247270

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىوفاء حميد محمدسعيد285856

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىزينب غسان رشيد511685

بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىهناء حميد محمد285876

وق عباس فاضل70353 بكالوريوسالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىرسر

دبلومالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىعلياء فاهم هادي70620

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىانعام عبدالغفار عبدالكريم80892

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىهيفاء رضا اصغر247618

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىهدى حميد محمدسعيد285926

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىماجده مصطق  قادر80233

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىساجدة بشار شكور70330

إعداديةالمغرب61056الرصافة-بغدادأننىمريم عبداالمير حسير 70472



دكتوراهالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرفالح حسن ابراهيم511826

دكتوراهالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي جميل حسن511313

ماجستيرالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرنائل رسول سعيد511342

ماجستيرالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم شياع542008

دبلوم عاليالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد محسن محمود290745

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكركريم امير دالي83879

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعصام سالم حمود83953

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرنهاد نجمالدين مختاراحمد72214

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحيدر سلمان ابراهيم219851

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمعد محمد صالح داود485903

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكريحنر عبد محمد83974

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرفؤاد خالد مزاحم498950

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرخالد عبدالقادر حميد503529

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرصالح محمد عبدهللا219889

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد طارق ماجد83724

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح جي 290797

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالسادة معيدي73162

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسيف مازن حسن253132

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرهيثم جاسم عطية263269

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعالء حسن خلف219820

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرنعمة علي زورة504680

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد صالح جي 83752

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرميثم عبدالمنعم قاسم503409

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمخلص طالب مخيي 428728

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  شهيد219920

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي سهام رشيد290888

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي محمود شكر429612

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد مصطق  خلف72367

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكروليد حسير  نارص511321

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد نجم عبدالحسير 340506

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرفراس قاسم رحيم324838

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالصاحب عبود511827

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرقاسم ابراهيم محمد84102

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن خلف219807

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم جبار429317

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراياد مالك محمد83899

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراثير عبدالكريم شياع560555

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرنوفل علي رضا325164

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن محمود262808

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد عباس جواد263187

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالكريم شياع542045

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكروائل عبدالمطلب جواد340497

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر محمد جمعة290872



بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسليم احمد نصيف219843

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعمار عامر زهير83968

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرضياء نوري مزهر553801

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمهند هادي كريم542036

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالجبار فاضل73609

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرساجر جبار غضبان429375

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرطيف فوزي محمد290947

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد خالد مطلك84066

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكركرار عبدالكريم شياع542039

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد شواي72176

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي مصطق  كمال290981

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي عبد253135

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحيدر جمعه علي429304

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي ثاير عبدالستار220293

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكروسام عبدالمطلب جواد340449

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعبدالستار عبدالجبار زاير290723

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي فؤاد عبداللطيف340484

 علي نعمه503461
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحسير  بندر كمر325141

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرجالل خالد فخري253085

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرامير عباس وهيب253112

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسيف حميد عبدهللا290892

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعامر سعد عباس219811

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي راشد84048

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل سلمان83732

 علي كريم253138
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  سهيل عبدالصاحب261609

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرطاهر فاضل طاهر219859

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد جمعة علي219770

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرايهاب حكمت سلمان290975

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرفيصل محفوظ عبد القادر518965

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي طالب حمدان84141

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرزكي غياث فخرالدين84076

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  ناطق اسماعيل220319

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  صالح محسن219786

ي مصطق 511348 بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالنن 

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد اياد عالء511825

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعمر عاصم رشاد429543

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعمار فاضل حسن503322

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس كريم253186

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكركريم عبيد عواد503331

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرحمن كاظم560382

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرقصي محمد عباس253070



دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحسير  عزيز عيدان429018

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن دليش510176

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكريارس ابراهيم محمد84091

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  عقيل ابراهيم325129

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد حارث مثن 511124

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمهند عبدالعزيز حكمت220321

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالرحمن حسن503342

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرخالد قاسم محمد510282

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم سالم340477

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسامي خلف زيدان290698

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرطه عبدالعزيز حكمت325998

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعمار سامي صالح72869

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم عباس220292

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرلواء قهار جمعة84018

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرميثم ابراهيم عبدالحسير 290823

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن جالب290886

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرقاسم داود مخور73104

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي راشد83716

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي فؤاد فياض220326

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد فيصل سلطان402126

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد حسن عاشور262101

ي83780 إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعمر مختار عبدالنن 

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسعد مرجان حسير 324701

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  رعد ابداجي83786

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمروان خالد موس290861

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرنزار عبد شيحان84001

 نعمة علي262855
إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرياسير  عبدالعزيز حكمت504674

ماجستيرالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي اكي  احمد حسير 84078

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسعد محمد حديد72116

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرنزار باسم علي219893

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكريارس عبدعلي حسون253077

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد خالد حميد253040

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد جميل ابراهيم263205

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمهند ثائر موس324717

ي290668
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحيدر نجم دوسر

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد علي محمد84006

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد84097

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمهند رشيد حميد429193

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسعد يحنر حمود72144

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  صباح عباس84062

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمهيب منتظر طه72198

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرطيف علي جبار219802



بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد كاظم560460

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي رعد داود83930

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  باسم محمد510158

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرتمار ميثم جاسم262199

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعمار صادق حبيب429272

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمرتص  سليم جمعة220329

 علي324850
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكريحنر حسير 

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمنتظر احمد عبدالزهرة220323

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  رافت حسن428772

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحيدر حميد حسير 83919

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد طارق72881

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمنير ستار جي 290977

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمهند كاظم محسن73127

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعمر خالد مطلك84014

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسيف صفاء خليل290949

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسامر سعد عباس253044

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكريوسف حامد محمد261485

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسيف ناظم محمد429138

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  كامل متعب73662

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسيف ابراهيم محمد84080

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد عدنان290980

 علي قاسم504663
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد رشيد حميد262045

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن نصير كاظم83939

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسعد محمد عبداالمير254827

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسيف عبدالسالم داغر511312

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسعد محمد بدن72095

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد قحطان حسير 253047

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد ستار خريبط325974

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمرتص  صباح عباس220286

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراوس حمدان ماهود503259

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي قيس ابراهيم290628

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرقيس عامر متعب504645

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي جميل كاطع73905

ي290972
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعبدهللا نجم دوسر

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء حسير 503279

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالجليل طاهر73003

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرنور صباح عبدهللا73630

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعمر عدنان عبيد263344

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد رضا صالح72923

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحيدر كاطع صيهود253053

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم حميد73148

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد كريم محسن84112



بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد عماد احمد73524

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم علي219813

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرزيد مزهر دعير428942

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد علي زيدان429043

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمرتص  كريم سلطان428618

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس مهدي503310

ي436198
 
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعبدهللا زهير عبدالباق

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرايمن عمار جاسم220521

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم محمد503488

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراركان هيثم مهدي73590

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد خضير عباس219932

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسجاد حامد كامل253094

ي جعفر263172
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي وصق 

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراوس فائز كاظم219924

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي احمد جاسم219765

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد مهند هادي84106

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرغيث حسن علي429794

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكريارس لواء قهار84009

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكريوسف مهدي عبدهللا476163

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكربرق عصام سالم84044

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي طارق حسن503372

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعد جبار220289

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحسن محمد ابراهيم253091

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرسول هادي219914

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرغيث احمد محمداكرم290964

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي ليث محمد503217

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم داود263148

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحيدر باسم محمد511310

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمدحسن حيدر محمد322978

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمرتص  كامل متعب83816

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرزياد طارق مجيد73803

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي اياد مالك83981

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسامر لواء قهار263090

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرجعفر جمعة علي290731

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكروسام بهاء علي325109

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد سمير قاسم290682

ي511353 إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد ناج 

ي262160
إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  عامر راض 

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم مهند عبدالكريم290844

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي اكرم رحيم84087

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرليث اسماعيل خليل290883

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد صبار خلف511315

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي نرصت محمد324937



إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرابراهيم كريم محسن83825

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  جالل خالد253080

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمهند قيس هاشم83870

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسجاد جميل ابراهيم83885

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحسير  مهدي راشد263117

ي254876
إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحسير  عامر راض 

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرطه عبدالرزاق زيدان83988

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي عاصم رشاد429473

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي عيدان دعير263256

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرانس عالء محمداكرم290982

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرامجد جبار حسير 261250

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمد ابراهيم83805

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحسير  مزهر دعير428998

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرفقار ميثم جاسم262775

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرليث مهند عبدالكريم290968

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرابراهيم فراس هادي261989

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي وليد مجيد542013

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي ميثم ابراهيم325280

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحسير  شامل سلمان504825

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرخطاب عمر مظفر511324

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق  صفوان موفق72908

 محمد حسير 505593
إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي محمد نعمة263232

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرنور احمد حسير 84069

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمدحسير  حيدر محمد324670

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكريونس وليد عبدالوهاب73076

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعبدهللا بسام جاسم429243

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعماد عمار عبدالسيد429100

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل علي498797

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمود منتظر طه73022

ي560430
إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي السجاد خالد شمىح 

ي560442
إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكريارس محمد موسر

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمؤتمن حازم داخل83995

ي429077
إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس نوسر

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعلي سهيل عبدالصاحب261579

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمهيمن ابراهيم مظهر400832

ي263382
إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعبدهللا كامل راض 

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرحيدر ضياء علي83834

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسجاد صادق طالب83960

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبداالمير محسن428869

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم رحيم72713

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكررحيم منشد علكم83743

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرباسم جاسب دريول83655



بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرهيثم خليل حميد74012

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرعدي محمد مهدي290878

  خضير عباس83766
دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمعي 

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق احمد382474

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكراحمد عريان عسكر73043

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرسعد عبدالرزاق حرج428830

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرخالد شاكر احمد500406

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادذكرمحمد مالك خماس326013

وق مجيد محيبس71743 ماجستيرالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىرسر

ماجستيرالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىاحالم خلف جبار219953

ماجستيرالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىخالدة خلف جبار220273

ماجستيرالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىزينة ستار جبار290945

ماجستيرالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىخلود خلف جبار220268

دبلوم عاليالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىقبس احمد ذياب290841

دبلوم عاليالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىضفاف ستار خريبط325020

ي219975
 
دبلوم عاليالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىميسم رحيم عوق

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىتغريد طالب وهاب429335

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىوئام لطيف خلف511320

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىندى عدنان طاهر220271

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىحليمة قاسم حديد220260

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىوسن حسن حسير 83272

ى حيدر محمد72058 بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبدالستار عبدالجبار325461

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىاخالص عبدهللا ابراهيم511333

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىوداد هادي درويش83246

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىغادة عبدالرزاق عبدالجبار503476

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسير  لفته83264

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىاالء عزيز جميل290973

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىسوسن جلوب رمضان542022

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىفاطمة كامل عجوب71571

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىهناء جاسم مظلوم402037

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىهناء اسماعيل خلف325336

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىثورة نصيف جاسم220160

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىاشواق عباس يوسف413198

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىايمان جاسم سلمان503200

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىضمراء خليفة عطية290868

ى خليل ابراهيم324963 بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىبشر

ي عبيد290943 زينة عبدالنن 
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننى

ندى علي عبدالحسن220060
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننى

شيماء عادل محمدعلي71992
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىهدى محمد عبدالحسير 220266

ي83287
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىنادية عبدهللا ثوين 

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىضىح علي رسحان322946



بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالكريم شياع542042

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالمطلب جواد325171

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىشيماء جليل كاظم262921

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىنور قاسم محمود83297

سمر عبدعلي سعيد220089
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىسوسن صالح شحاذة429493

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىشيماء هيثم لطيف290944

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىبسمة مهدي جلوب511336

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىجنان محسن جي 83340

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىاري    ج هادي شعالن262948

ي عبيد290900 ذرى عبدالنن 
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىعذراء جمال عبدالعزيز220264

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىبان محمد عباس504682

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىنور عبدالعزيز حكمت325985

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىعتاب محمد حمدان290936

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىسىح  اكرم رحيم83320

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىرسل محمد ابراهيم429809

شهد جمعة علي325033
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىدعاء عامر زهير220269

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىسعدية محمود كرحوت83275

ى احمد مهدي324975 دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىزينب عبد علي71634

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىنهاية حسن عبدالرضا83451

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىكريمة هالل عودة83288

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىانتصار عزيز عيدان503232

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىمن  جمعة عبدالسادة219939

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىخديجة عبدالحسير  جلود429523

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىوفاء محمود شاكر542028

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىايمان نور عمران71667

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىاحالم داود مخور83251

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىوفاء حسن جعدان290897

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىساهرة جايان نعمة83284

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىثناء زيدان خلف220135

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىنضال كاظم ظاهر263323

مها علي فرج429172
دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىعلياء حسير  حنتوش72028

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  كاظم71971

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىسندس عبدالحمزة عباس220051

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىصابرين نعيم كاظم429432

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىهدى محمد جاسم504678

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىمنال عبدهللا ناموس71924

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىسلوى محمد حسن83303

دبلوم عاليالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىسحر عبدالستار عبدالجبار83438



بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىامل جميل كاطع71769

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىاية سعد مالك71680

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىضىح جعفر احمد220255

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىرقية حسير  عبدالسادة71533

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىعال حسير  عبدالسادة71517

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىرنير  غانم ابراهيم219967

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىرانيا اسماعيل دعير324769

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىشهد فاضل عباس220098

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىحنان سعد عباس220262

ي83408
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىنور فاضل مناب 

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىشهد سليم محسن261145

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىذكرى مصطق  احمد253104

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىعلياء عباس شواي71619

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىهبة رائد راكع71606

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىحوراء اركان فرعون404920

هان324881 بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىدموع طه رسر

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىرسى رسول سعيد83243

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىارساء عدنان جنديل83312

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىوعد عبود عبدهللا504578

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىزهراء صالح عباس220167

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىدعاء عبدالكريم شياع220150

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىشهد روستم شفيع71582

رسور نجاح عبدعلي324809
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننى

ي219992
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىزينب محمد راض 

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىشهد محمود صالح71649

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىزينة انور عبدالحسير 261814

ايات فاضل علي325446
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىرغد سليم محسن254908

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىنبا حامد محمد261415

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىمريم فاضل كاظم290852

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىاسالم سالم محمد219836

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىصدى سالم محمد220070

تقوى عبدالكريم علي220106
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىريا سليم محل71780

حنان نعمة علي498843
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننى

ي عبدالمطلب جواد325219
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىاماب 

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىضىح مثن  كامل290620

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىهالة يحنر عباس83293

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىايات غيث علي511330

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىزينب جمعة علي262067

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىسىح  طالب عبدالرزاق83369

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىبان حامد غازي261021

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىايات حامد قاسم290952



بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىاقبال محمد زابط290978

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىسارة فاضل طاهر220118

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىمروة محمود عبدالرزاق72045

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىلينه رياض عبيد429684

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىبلقيس يوسف جاسم324917

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىمريم قاسم محمد253034

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىاالء عصام عارف72004

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىضىح عبود عبدهللا504597

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىاية فائق عبدالجبار518176

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىنور سمير قاسم290970

سالي ناهد محمد71696
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىدعاء عباس ادبيج220146

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىاروى زيدان خلف325936

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم محبس261697

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىارساء جواد عبدالزهرة253074

ي220008
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىفاطمه محمد راض 

ي72085
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىبراء فاضل مناب 

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىمريم اياد مالك83308

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىغفران حازم قاسم386363

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىنور بالل عبود503501

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىلير  غانم ابراهيم83345

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىساره سليم جمعه220276

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىياسمير  خالد نعمة71503

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىلبن  ماجد نجم220086

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىرسى عبود عبدهللا504604

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىاالء عصام جمال262896

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىشهد هادي عزيز542006

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىحوراء ستار جي 83325

ي560456
دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىنور محمد موسر

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىهبة كاطع صيهود261749

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىحنير  حبيب كعيد71727

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىنور محمد حديد72069

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىحسناء ثامر حميد290853

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىفرح حبيب كعيد71754

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىزينب حازم قاسم319880

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىحوراء عباس كاظم504552

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىهاجر سليم جمعة83383

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىشمس صفوان موفق83394

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىانفال حسير  طارق290902

مروة علي محمد83348
إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننى

نور نعمة علي503509
إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىضىح فاضل علي498731

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىارساء نعيم كاظم429408



إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىيشى نجم مهدي83359

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىروان عمر مظفر511343

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىرسى عبدالستار جواد71554

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىرغد سعد عباس325093

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىفرح صالح نصيف83426

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىاية ماجد عبدهللا260927

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىرسى جاسم محمد220279

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىمنةهللا عبداالمير محسن428914

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىاسيل فتاح عيدان83416

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىريام صادق حبيب220132

ي219824
إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىانمار جبار نوسر

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىنور احمد طارق83354

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىمينا محمد اسماعيل290941

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىرند كامل متعب83376

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىفاطمة الزهراء جبار محسن290638

ي262833
 
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىزينب حسن كاق

ي محمد503541
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىزينب راض 

ي عبيد325003 نجالء عبد النن 
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىاسيل عبدالرزاق نارص429464

نورالهدى محمدعلي عبدالستار253086
بكالوريوسالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننى

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىسامية قاسم حديد253123

ي253051 ازهار طارق عرين 
دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننى

دبلومالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىمن  حسن ياسير 429746

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىنضال عزيز عيدان83240

إعداديةالقاهرة61057الرصافة-بغدادأننىنهلة عبدالرضا ابراهيم290942

دكتوراهالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرجبار خماط حمزة183537

دكتوراهالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكريقظان مالك مخور510198

دكتوراهالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراسعد كاظم عبدهللا381642

ماجستيرالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحسير  داود حليم273681

ماجستيرالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرهمام حسن حسير 343715

ماجستيرالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي محمدزكي رسن93147

 علي محسن183945
دبلوم عاليالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلوم عاليالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد عباس561549

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم خشف183721

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرنصير حسير  علوان342268

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرثامر عباس محل97692

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكربسام زاير سلمان312424

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد اسماعيل عبود183793

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكررسمد محسن علي183551

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمود هادي جواد93787

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكررائد محمد صالح271459

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرصباح حسير  كريم510144

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرانمار نارص حسير 380458



بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل باوي312833

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي فحفوح خليل519130

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم سلمان97778

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي شاكر فدعوس505524

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكررعد صالح عودة93217

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراثير باسل عبدالحسير 79424

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد ياسير  عبدالرحمن473142

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جي 505522

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكررعد عبدالكريم شالكة93448

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعقيل محمد جي 380395

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكروسام كنعان عبدالرحمن88441

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد شاكر محمود381483

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد جبار ابوالهور505521

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرابراهيم عباس سلمان518736

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراياد محسن فتىحي93556

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحسير  عادل عيىس283067

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعمار رياض ياسير 505585

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكربشار نجاح نارص183797

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد فتح هللا183553

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد عبداالله حسن92567

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد علي احمد88886

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرغفار عبدالكريم جواد273514

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي فليح عبدهللا505597

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعباس فنجان علي92649

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمصطق  نوري دحام312161

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي سعد جواد79289

ي183546
بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكركاظم مزعل غن 

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد صباح سلمان90667

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرنصار حاتم علي381503

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالوهاب سلمان519074

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم علوان183905

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي غازي احميد90602

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي مازن عبدالحسير 183769

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد محمد غازي413034

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكريارس جمال عبدالعزيز183550

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرايهاب ضياء مجيد183933

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكريارس مازن عبدالحسير 473692

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعبدهللا وائل فكرت93033

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراسامه قاسم محمد380437

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرسيف حبيب شبيب92487

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحسير  فليح عبدهللا505595

ي312884
بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعباس فيصل ثوين 

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحيدر سلمان علوان183643



بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرايهاب حميد كاظم380347

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد نوري دحام311961

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي محسن فرحان183629

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرضاري مطرود جياد380445

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد سلمان472112

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عبدهللا312800

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكررعد كريم حسن183539

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد عالء حسير 505437

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد حسن حسير 311998

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي ازهر شاكر97595

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراسعد عباس جاسم95734

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالسادة كصاد93301

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمازن بدر عبدالحسن93674

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف درع79406

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرزيد رياض عبد312815

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي خليل اسماعيل274866

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعبدهللا خالد شاكر505444

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراياد فاضل يارس183538

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكروسام داود سالم311947

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحمزة احمد عبدالرحمن183965

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرايهاب ابراهيم حمودي381478

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر زاير سلمان381496

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل علي79332

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرسيف ناطق جواد183938

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرسالم باسم سلمان92217

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرخالد جمال معلك183908

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم محمد312951

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمصطق  شهاب احمد183957

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكررائد ابراهيم جابر413030

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرانور علوان زبون183549

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعمار نجاح نارص183683

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمرتص  جي  حرجان183651

ي79371 دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرغسان موزان لعين 

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد عبدهللا بطوش91880

ي عبود313037 دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد عرين 

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعمر ستار جاسم183541

ي183884 دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكروسام موزان لعين 

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحازم عزيز حسن91794

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محمد183878

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرفراس سعد حزام183547

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرفالح حسن قاسم183748

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمود محمد محمود518986

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرابراهيم حسير  سلمان273755



إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد فؤاد مجيد413021

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحامد صابر عبود342258

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراسامة ستار محسن79387

ي502868 إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم ناج 

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحسن جبار حسير 380052

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن داود283048

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكربحر عبدالكريم جميل97736

ماجستيرالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحسير  مهدي شياع473103

ماجستيرالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحيدر شامل حامد183890

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد مهدي561467

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعبود ثائر عناد97260

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرقصي فيصل غازي273853

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكريارس سعد جودة318999

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد جبار عبدالحسن518765

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعالء كاظم مزعل183545

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم شياع474110

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمود خالد شاكر505451

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي كريم شياع473750

 علي380480
بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

ي محسن عبدالسادة97413
بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرتق 

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكروسيم فيصل حمدان313063

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي طاهر محمود505517

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرزيد عبدالوهاب شاكر273787

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمروان صادق سعيد79432

ي79413 بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالزهرة عبدالنن 

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد حميد مجيد412325

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرصفاء جبار مجيد380501

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكروسام عبدالوهاب زيدان183829

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعبدهللا مصطق  شهاب95673

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكررائد عبدالكريم هويدي92431

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعبدالجبار علي عبداالمير183928

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد قصي كامل79340

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي سالم خلف183783

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكريارس سعدي كاظم93872

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد رياض فوزي505458

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعمر سليم علوان79366

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكررسول موفق خليل183543

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرنواف عماد سعدون183713

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير  بديوي92908

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرسامر محمد فؤاد273951

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحميد عقيل حميد183736

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد عامر منصور518939

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعبدهللا فيصل عبدهللا79363



بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرفائز جواد كاظم473493

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرابراهيم فاضل عباس90343

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعباس نوري علوان505506

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرصالح حسن خضير273477

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمعد زيد علوان93345

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمد عبدعلي472244

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمصطق  ثامر جمعة413011

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمصطق  يوسف لفته92673

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعمار علي شطب183693

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد عادل خلف380075

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرسعد زيد علوان313181

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمروان سعد عبدهللا312308

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد سعد سلمان472536

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمد عبدالمطلب505602

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحيدر سليم علوان92073

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد مظهر شهاب319017

 فاضل علي561471
بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار علي79312

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكربهاء احمد حسير 273629

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرصفاء منذر محسن473965

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحسن حميد كاظم380321

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي طارق صادق274902

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعزيز ضياء مجيد91645

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم عدنان92367

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد كفاح عبدالرضا89945

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمرتص  خضير عباس93814

 علي حسير 183763
بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعمر علي حسير 183700

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد عبد الرحيم محمد92613

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد باسم حسير 183950

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكروسام جواد كاظم473536

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعمر نمير جاسم485878

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي حامد محمود183641

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكركرار سليم فاضل183646

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمنتظر عون عباس97308

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكريارس جبار علي79380

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي احمد فليح561547

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم كاطع91705

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرسيف ياسير  سلمان79301

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالكريم محمد115290

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد علي حليم312203

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالهادي ويس505599

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  بديوي79292



بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد محيالدين نافع380463

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكركرار صادق سعيد93007

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرفراس محمد شاكر79429

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرانمار محسن عبدالسادة88777

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعمر حسير  عبدهللا273399

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد علي عنيد89970

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرابراهيم عصام كريم79436

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرسجاد وهاب فاضل97569

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراكرم ثائر اكرم183943

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم عدنان472171

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحسير  طالل خلف79389

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرسمير ماهر جاسم412508

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرسيف سعد علي312181

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم مزعل183544

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد نوري محمود380088

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعبدالقهار جاسم محمد183857

ي79445 دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد موزان لعين 

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالستار غنو183923

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالستار غنو183922

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعبدالعظيم رباح رحومي92021

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمزاحم ناطق جواد274940

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرفريد عبدالوهاب زيدان88704

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرحيم محمد95704

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد فؤاد خزعل473033

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحسير  ماهر حبيب219817

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرسامر ضياء مجيد183822

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراسالم جاسم محمد273581

 باسل عبدالحسير 92728
إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرليث رائد محمود183844

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمصطق  جهاد حاتم318458

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرسلمان محمد حسير 79344

غام ثامر كاظم183813 إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكررص 

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراوس ياسير  سلمان91758

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحسير  نجاح نارص92139

 حليم علي96145
إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرباقر جاسم جبار380104

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي سلمان473718

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرامير سليم عبدالمنعم291081

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرسجاد رائد محمد380278

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار خماط561531

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعبدالمجيد فتىحي مجيد183960

ي لطيف474044
إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد وصق 

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرابراهيم حليم علي96091



إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراسامة سالم طارق95791

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرفهد عامر حسون183540

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم شلتاغ318837

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد شاكر محمود183876

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكريوسف هشام جي 312936

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرهوازن احمد فاروق184497

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد حارس مجيد519030

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمروان فؤاد حسير 505511

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم محمد عبدالكريم412397

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد عمار سعدون473468

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرليث عبدالوهاب شاكر311925

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراسامة هيثم حميد183893

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكربراء محمد نصيف275060

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعبدالصمد طارق جاسم505501

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد باسم محمد312763

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد سعدون راشد79353

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي طارق عبدهللا380469

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالسالم جي 91927

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم هادي89919

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرهيثم فارس فليح183663

ي95991  محمد عرين 
إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن جاسم محمد312401

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمرتص  احمد عبدهللا183640

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكريوسف عزام علي380181

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرامير باسم عبد93380

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  علوان313153

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمسلم عقيل طاهر312466

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراكرم محسن فرحان92956

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرشهاب عدنان ذياب312297

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحسير  جالل محسن318797

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمصطق  حامد رسن93185

 علي قاسم92866
إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكريارس عبدالهادي مجيد472500

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرهيثم ليث جبار275006

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمنتظر علي خضير312694

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق محمد472379

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سهيل عبدهللا380250

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمهند عامر كاظم89325

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرميثم مهدي شاكر183657

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمرتص  سالم خلف91824

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرزين العابدين جاسم جبار380167

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر محمد علي312901

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي اياد محسن318944



إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمنتظر عباس ايراهيم89279

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرايمن قاسم عبدهللا79440

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالجبار علوان312271

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعبدهللا باسم حسير 183555

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد جاسم380109

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرزيد طارق لفته412334

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمد علي كاظم183709

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرحيدر علي محمد183837

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرسهيل خالد سهيل183866

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكراحمد رفعت جواد95838

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكريارس عامر حسون412532

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرالطاهر محمد جاسم561555

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمحمود محمد ابراهيم273441

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمصطق  فارس فليح183671

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرمصطق  جواد كاظم496382

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرخالد ماجد منصور313005

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي جهاد محمود183915

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي حمودي سلوم473290

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكاظم محمد95937

دكتوراهالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىسهام احمد هاشم90455

دكتوراهالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىشيماء اكرم احمد413003

دكتوراهالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىهالة حسن حسير 311984

ماجستيرالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىاسماء حسن شلش474158

ماجستيرالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىلمياء حسن قاسم311914

ماجستيرالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىاضواء حسن قاسم183993

ماجستيرالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىرسل جعفر جاسم90865

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنجلة حاتم ابراهيم183579

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىعلياء حسير  علوان184538

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىدالل محمدسعيد رشيد183585

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىمها بدر عبدالحسن93944

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىمها قادر شاكر97125

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىمنتىه عبد محمد184434

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىسحر مهدي مفي  79282

ان عبدالوهاب اسماعيل184512 بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنير

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىعائدة جبار كاظم183557

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىحنان عبدالزهرة عبد79214

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىميسون جمعة اربيع519215

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىفاتن ناهض علي183589

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىمروا احمد فالح312116

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىدج  ابراهيم جواد519276

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىرجاء كاظم خشف184493

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىشيماء صبيح موس93720

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزهراء يوسف سلمان380230



بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنادية جبار كاظم184414

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنديمه حسن منهل509613

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالهادي مجيد412316

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىدنيا امير مجيد90538

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىعلياء قصي اسد312088

ي183576
بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزينب حسن حسوب 

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىامل بدر سالم184000

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم رؤوف313176

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنبوغ حميد ادم184482

زينة علي حليم312212
بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىسهد قاسم غنتاب502899

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىسدير جعفر صادق184022

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزينب هاشم شلتاغ183593

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىوالء عبدالوهاب سلمان94349

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىفرح مازن عبدالحسير 318514

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزينب فاضل علي183565

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىفرح عبدالصاحب فيحان184500

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىهديل محمد تعيب94026

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىعبير حاتم عيىس183982

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىرغده عبود نارص97526

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالهادي دبيس505465

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىحنان رسحان جاسم96408

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىابتهال عبدالرسول محسن183971

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىمها عدنان مىحي الدين330245

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىهديل محمدرضا عبدالمنعم184483

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىفوزية كاظم عباس90382

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىمنتىه مكحول ندا473070

اشواق شاكر سلومي183995
دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننى

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىازهار حسير  احمد473661

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىعفراء حاتم محمد342136

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىانتصار خليف عبيد90735

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىوسن احمد جواد184504

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىاحالم صالح احمد91503

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىدنيا فارس مهدي496366

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىديانا مزاحم جاسم412437

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزهراء سعد جودة312358

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىازهار جعفر صادق184467

لمياء محمود محمدعلي472131
إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننى

 علي312976
إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىذكرى حسير 

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىالهام عبدالواحد عبود184396

ماجستيرالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنورالزهرء طارق صادق93909

ماجستيرالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىشهد احمد كاظم90267

سارة عمر مكي473189
بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىايباء جاسم محمد91275

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىهديل هادي شاكر90896

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىرشا صالح مهدي79221

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىهند احمد عبدالرحمن79243

فت فيصل حمدان313124 بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىمير

سمراء سعد علي413017
بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىالمياسة خليل ابراهيم79108

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىاية ثامر كاظم184474

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىغسق محيالدين نافع318868

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنغم قاسم عبد79278

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىمريم جمال عبدالعزيز79119

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىماب محمد عباس184005

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىرقية عبدالحسير  عودة318891

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزينة نجاح نارص95601

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنور عالء عبدالستار79192

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىرسل حسن داود412490

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىابابيل عماد مهدي95645

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزهراء قصي كامل561527

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىايات حامد صابر318776

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىبشائر كامل عبدالواحد380301

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىفاطمة صباح كريم313297

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىازهار جبار متعب275087

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىبان هيثم حميد96842

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزهراء جبار عبدالحسير 518892

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىايناس علي مطشر184420

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىفاطمة مناضل عبدالواحد561529

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىشيماء سعد سلمان473052

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىهالة سكران خليفة183559

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىارساء حسن فرحان96947

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىحوراء جبار عبدالحسن183978

ي97629 بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىامال فخري صي 

اية حسن علي380451
بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىهاجر جهاد حاتم412367

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىرفل فيصل عبد94146

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنورالزهراء مهدي هندي505493

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىغصون جهاد حاتم412998

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىمينا يوسف لفته94296

هبة حسن علي312738
بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىهدى طارق حسن184485

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىشيماء حيدر موس473795

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىفاطمة احمد عبدالرحمن412384

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىعبير باسل عبدالحسير 91018

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزينب احمد جواد95399



بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىطيبة جليل عبدالحسن55832

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنبا جبار مجيد412473

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىامل صالح مهدي79206

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىغدير سليم عبدالمنعم291083

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىهدى ثامر عباس90041

هان93755 بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىحنير  قاسم رسر

نور علي كاظم184553
بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىمريم صفاء زيدان97153

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىايمان نبيل نصيف184523

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىميسلون جواد حمد283095

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزهراء صادق سعيد274832

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىرانيا عماد حاتم380491

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىفاطمة ناطق جواد93611

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىهديل فيصل غازي274977

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىبان نوري دحام380157

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنور جبار مجيد412418

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىهالة مهدي شاكر184404

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىارساء جبار عبدالحسن183972

مينة رباح رحومي94003
بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنورس جبار مجيد412522

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  علوان184560

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىسىح  سعد مجيد312704

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىمن  محمود فاضل318491

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنورة صالح جعفر561366

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىسىح  جاسم محمد184487

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىمروة مهدي حسن183987

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىرندة محمد جي 473607

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىاية محمد داود96287

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنور داود حليم274757

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىسعاد حسير  علوان184548

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىارساء فاضل سعيد95518

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىرسى جميل محمد474138

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىفاطمة اسماعيل خليل79272

عهود علي رديف184431
بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىسارة جبار خماط184517

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىرسل حسير  علوان184508

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىوجدان مؤيد حبيب96772

ي95433
 
دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىتبارك محمد رزوق

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىفيان فوزي عبدالرحمن312146

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىرؤى سعد مجيد413015

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزينب طارق صادق90935

ي لطيف505478
دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىياسمير  وصق 

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىدعاء كامل عبدالواحد312868



دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىشيماء ابراهيم سالم473246

ريم عبدالكريم علي183569
دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننى

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىمنال عدنان عبد79232

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىمن  عيدان عبود94383

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزينب هادي كاظم96193

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزهراء هيثم حميد94190

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىدينا سعد رشيد274798

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىانوار ازهر شاكر184442

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالرضا زامل184454

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىشمس عبداللطيف كريم91208

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىايات فاضل عباس318481

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنور عباس علي518320

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىريام جاسم شلتاغ312501

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىسارة عدنان صالح380384

ي94244 إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىسىح  محمد عرين 

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىطيبه باسم عبد96494

هالة علي مغير183556
إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىسارة جاسم محمد184385

سالي ابراهيم شهاب183564
إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنور محمد عبدالرسول91323

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىتبارك حسير  عادل273898

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزينب رفعت جواد90968

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىهند نوري محمود312790

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنورالهدى خضير عباس184017

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد حميد90794

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىرؤى ثامر عباس79144

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىغادة مهدي خليل473928

رقية علي عباس79055
إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىرسور ثامر كاظم184458

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنور فالح مهدي90003

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزهراء عبداللطيف كريم91057

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىهنادي هادي شاكر91558

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىحنير  عباس كريم472736

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىهاجر مهدي حمودي412308

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىايالف عبدالرضا زامل184450

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزينب مهدي صالح472194

نبأ علي عبدالىحي79198
إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنبا عبدالكريم خليل473578

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىاية خالد رشيد94533

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىايمان جاسم محمد380512

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىغفار اياد صالح91456

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزينب عماد علوان312240

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىايناس فؤاد احمد94573



إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىنبأ سليم عبدالمنعم290804

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىمريم مهدي حمودي381491

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىكوثر محمد صبار413010

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىزينب علي عبدالرزاق94600

 علي95575
إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىرنا حسير 

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىتمارا عبدالرسول حسن380132

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىاية صباح نصيف94094

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىامنة حارث حسن97214

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىميس مهدي شاكر183560

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىحنان محمد جي 505601

مينا علي حسير 184009
بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىسلوى احمد حسير 91375

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىعلية عبدالدائم سلمان90417

دبلومالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىيشى نوري دحام273810

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىابتهال محسن طه79133

نادية علي محمود474001
إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالصليخ الجديد61058الرصافة-بغدادأننىلمياء مجيد حميد96527

ي201902  علي عبدالنن 
دكتوراهجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحسير 

دكتوراهجي تونس61059الرصافة-بغدادذكريسار فاروق فيصل434923

ماجستيرجي تونس61059الرصافة-بغدادذكراحمد حلومي حمدي462472

ماجستيرجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعباس محمود محمد289808

ماجستيرجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعدي خليل ابراهيم477807

ماجستيرجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعلي كامل احمد289830

ماجستيرجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرسيف فارس ابوالهيل313224

ماجستيرجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعمر جاسم محمد402586

ماجستيرجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرابراهيم خزرج عبدالمجيد201890

دبلوم عاليجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرسالم فاضل محمدعلي401789

دبلوم عاليجي تونس61059الرصافة-بغدادذكربسام فاضل جميل462392

دبلوم عاليجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمخلد وليد احمداديب462431

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرستار لطيف جاسم289220

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد حسير 84735

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرباسم دلف محمد289858

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعلي حسن داود482925

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرفالح حسن محمد289367

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكراحمد مخلف نايل294232

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعلي عباس جاسم84831

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكربشار غازي عباس397033

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعمر عوض فخري194692

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمرتص  سالم حسير 84700

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعمار خضير هادي403263

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد سعدي محمد318719

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد عبداللطيف خرص 193877

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرزياد محمود حسير 236725



بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحيدر جبوري مرهون194332

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدعلي محمدحسير 84874

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكراسامة وليد جاسم474771

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكراحمد مىحي محمد412962

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالصاحب عبدالرحيم201909

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرصالح محمد جبار194675

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحمزة محمود حمزة289376

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد هشام حسن296554

ي289258 بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعباس علي عبدالنن 

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد عادل496271

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن محمود289894

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكريعرب كنعان علي343634

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكريارس عوض فخري84814

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكراحمد غسان عدنان84621

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحسير  هادي طاهر289345

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرياسير  ابراهيم هيالن207633

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكريارس سعدون سلمان319476

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرليث فاروق صالح194690

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكراحمد صابر مشيل85480

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعلي زين العابدين وهاب476202

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكروسام بدر يوسف84765

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكراحمد رعد جمعة84723

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحسن سلمان حسن289824

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سعد عادل496322

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكروسام عبدالستار محمود79565

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرسنان رعد احمد462575

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرراجح جاسم محمدرضا422131

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرغسان فيصل مزعل462564

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعلي عادل حسير 401597

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبداالمير علي84898

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحسير  عبداالمير فاضل193792

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرنجاح محمدعلي صالح84683

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد هادي احمد236837

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعلي هادي احمد236838

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد نبيل طه548342

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرليث اياد كاظم236803

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكررفيف هشام ثامر313231

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق منير عبدالرزاق236714

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرجبار اوحيد حمود289845

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكروسام احمد حميد289349

ي اسماعيل84218
بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرفالح حق 

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرامير ضياء هادي79555

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحسان احمد حسان194684



بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمصطق  لطيف جاسم201888

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرسيف ساهر مهدي319661

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرسامر علي عطية193784

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعمر جابر فيصل289206

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحيدر فارس ابوالهيل313044

ي412862 بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرايمن حسن صي 

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس فاضل79492

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمروان كنعان علي رضا325670

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعامر عبدالحكيم عبدالواحد193866

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان صبىحي84373

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرسالم عادل حسير 496340

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرفؤاد يوسف موس462551

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل حسير 84667

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرخالد داود سلمان194643

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمصطق  يوسف كاظم313211

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعبدالوهاب زين العابدين وهاب505950

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمهند اياد كاظم289313

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمصطق  اياد كاظم236799

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمد احمد289330

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعلي سعدون سلمان319337

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرالحسير  هاشم عبدهللا194346

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكراحمد علي احمد193783

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكريارس عباس حنير 289662

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحيدر رؤوف محمود193769

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد هادي193698

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمروان عبدالكريم عويد193870

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحيدر جمال عبداالمير319576

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكررسول علي احمد289882

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد صابر79512

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمصطق  حاتم حمدان84714

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكربسام عصام فخرالدين201906

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحسن علي عباس84844

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرانس نبيل صادق194672

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرسفيان نزار عبدالستار294515

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعبدالهادي ثائر عبدالهادي289356

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكروليد خالد رميض273926

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرصباح علي جبار84338

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمود عصام محمود344004

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعمار اياد عوض462456

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعبد الرشيد احمد رشيد201901

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعبدهللا صالح محمد حسن403163

 علي مجيد84312
بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسام ضياء79497



بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعلي خالد سهيل193840

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكربكر هاشم احمد84659

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرنوري صباح نوري84708

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرسيف ضياء حازم289352

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعلي جالل احمد79546

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرايهم طارق احمد207610

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر عبدالسالم عبدالكريم79525

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح محمدحسن403118

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعمر ابراهيم فاضل79528

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكريوسف قاسم جبار79481

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد صفاء جاسم289798

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرسالم قاسم جبار85594

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعلي بريسم كيطان84795

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد نجيب201907

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرالحسن جميل حسن79650

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحسام عبدالجبار حسير 476136

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حسير  غفوري323306

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعبدالمهيمن يارس عباس84324

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير  محسن476946

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعثمان عمار وهيب401514

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد مهند شوكت84868

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد علي عبدالحسير 84300

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكربالل رعد خليل236789

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعمر جمال فرج509872

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحيدر فاضل عباس412840

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد عبدالهادي412867

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالمجيد رشيد319619

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعمر موفق عبدالجبار194321

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرقيس رياض كاطع236824

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرقصي عبدالنارص رشيد289802

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد مازن كريم486415

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرسيف الدين عبدالرحمن كاظم193842

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرندم كاظم جواد236804

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدعلي محمدحسير 84289

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرفكرت حسير  علوان295070

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرزيد رائد مجيد84779

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد جمال عبداالمير236842

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعامر كاظم باقر289360

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد محمد201886

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرديار سعد جمعة84500

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكريارس عبدالجبار حسير 476154

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمصطق  عمار عبد84610

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرنائل احمد حسير 193832



دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكريحنر مشتاق هيالن313148

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكريارس حسن علي412848

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد حسن295884

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكراوس ثائر ذنون207616

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكريوسف احمد طالب412825

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرسيف احمد علي292282

ي289320 إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكريوسف والء ناج 

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرليث صباح نوفل401884

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكريارس حسير  حسن194651

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرالعباس هاشم عبدهللا193738

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمد هادي296312

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحذيفة حسن عبدهللا289236

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد محمدحسير 84355

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرصفا عصام صالح85121

ي194335 إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحسير  صبىحي ناج 

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعلي محمد حسن194664

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكريوسف علي حسير 193882

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعلي يارس عباس84330

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمصطق  عالء ابراهيم79561

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكراحمد محمد جواد194646

 علي84566
إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرايمن حسير 

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكريوسف فراس مهدي85462

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرزين العابدين خليل ابراهيم84429

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمصطق  سلمان قاسم194644

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحسير  ليث اياد236840

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكراحمد رياض فؤاد207607

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكراحمد جالل عباس476259

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرامير حسير  ابراهيم474027

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرغدير سعد جمعة84593

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعدنان هادي جواد207642

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالمجيد رشيد84753

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمصطق  سالم فاضل412838

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعمار حسير  حسن84251

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرخليل عمار خليل84462

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر حميد علوان193814

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرهبة عادل خلف382026

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعبدالعزيز فالح احمد84230

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرجعفر قيس عبدهللا194329

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحسن فالح حسن193816

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحيدر عالء مىحي84543

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمجتن  احمد كامل193788

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد عماد كاظم193847

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرابراهيم خرص  مهدي313170



إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمروان محمد عبد84344

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  ابراهيم382127

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرياسير  احمد طالب412805

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرزيد سعدي سلمان289308

 علي حسير 412858
إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عالء ابراهيم193893

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالجبار احمد104367

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرفالح نجاح علي518762

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد عصام صالح85655

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكراحمد سامي درويش84364

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعبدهللا مؤيد احمد79552

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمود ساهر جبار79517

 علي194339
إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير 

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعلي مؤيد كريم79503

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكريوسف ياسير  ابراهيم294425

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحذيفة عبدهللا حسير 194669

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن اسماعيل193915

 محمد حسير 194654
إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمهيمن هشام قاسم301826

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحسام عدنان مهدي474961

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحسام عالء حسير 289396

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرابوبكر سعد عادل496298

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكركرار حيدر طاهر289262

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعبدهللا نجم عبد414483

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرابراهيم زهير ابراهيم84197

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالمنعم كاظم313235

 مقداد ياسير 201903
بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرفؤاد لطيف جاسم207623

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد زين العابدين وهاب473384

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرحيدر هادي جواد194326

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرزياد طارق ابراهيم295483

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمناف حكمت سلمان84238

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل عبد85669

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعباس عبود حمادي301850

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادذكرعمار علي عناد295798

ماجستيرجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىياسمير  جليل علوان289465

ي جي 201856
ماجستيرجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىنادية لطق 

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىهناء فاضل صالح84920

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىسعدية فاضل خميس297379

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىدنيا محمدرضا محمدحسير 236830

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىشيماء نارص حسير 319302

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىمن  صاحب ابريسم193796

ي ابراهيم79578
بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىاخالص حق 



بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىنور حميد كاظم414664

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىمن  خليل ابراهيم201882

ابتهال عبدعلي شهاب85311
بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىاسماء عبدالرضا حبيب85280

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىمحمد صالح مهدي79486

ي194655 ي زهير عبدالنن 
 
بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىفياق

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىانعام وحيدالدين بهاءالدين313070

اس عبداالمير علي85444 بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىاديان فارس ابوالهيل401416

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىشيماء موفق اسعد201881

سالي سعد صبيح79583
بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىرؤى رعد جمعة85262

ي289637 نجالء احمد لعين 
بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىاسيل اياد محمود475002

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىبيداء خليل محمود85557

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىرسى صالح محمد79633

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىرؤى سناءالدين عبدالستار496367

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىنبا حافظ كاظم295680

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىانتصار عبداالمير محمدسعيد79628

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىرغده خرص  مهدي313161

نهلة علي رشيد193776
بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىايه فالح محمدحسن474727

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىجنان سكران رشيد85580

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىفاتن جبار اوحيد354077

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىانوار محمد ياسير 295174

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىرفل محمد جواد289455

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىايناس يونس حسن289812

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىايناس عبداالمير علي85091

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىامال ستار وهيب201878

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىزهرة خليل محسن194681

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىسوسن طه احمد85503

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىاخالص كوكز خرص 85288

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىزهرة عبدالحسن محمد561486

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىسها حسير  غيدان201873

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىسهام رفعت حبيب236781

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىهديل صادق صالح193879

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىبشائر عبدالجبار محمد289591

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىبدور عدنان ابراهيم194686

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىهديل وليد عبدالستار289852

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىهديل منير عبدالرزاق416693

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىغيداء وليد احمد500528

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىشذى خالد سلمان401661

ي313188
دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىافراح كريم حسوب 



إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىصهباء طارق عبدالواحد319008

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىنجلة عبدالحسير  دلف194678

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىايمان عباس عزيز84909

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىخلود عبداللطيف عبدهللا201868

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىسي   عبدالخالق عواد434950

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىثريا جساب خضير412841

نور علي حسير 201877
ماجستيرجي تونس61059الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىزمن خالد داود194352

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىعال جبار عبدهللا476932

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىشهد محمد رشاد289447

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىرسى مهند خضير79640

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىزينة عبدالرحمن فرحان401732

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىاالء هاشم حمودي289476

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىنور كريم عبود441684

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىهديل سالم غضبان193811

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالستار عبداللطيف207619

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىبتول خليل ابراهيم79597

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىهبة كريم علوان441693

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىغيد احمد انور79637

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىنور عبدالستار عبداللطيف289486

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىوفاء هاشم حمودي289471

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىدعاء هاشم حمودي313179

سارة عبدالكريم علي85550
بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىاسمهان انور نصيف505931

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىنورة جابر فيصل207621

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالحكيم عبدالواحد193908

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىصابرين هجام يازع193913

ى خالد سهيل85494 بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىاسيل رعد محمد289630

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىرسى جمال احمد193854

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىهبة احمد محمدحسن79601

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىهبة سليم ستار247660

ق احمد عبد462543 بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىمالك حسير  ابراهيم382136

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىايناس جمال انجاد85527

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىامنة جاسم محمد402760

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىقمر جالل احمد85195

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىكوثر طالل سكران85435

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىبسمة عماد فدان236835

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىساره مظفر غضبان413038

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىنور كاظم كريدي85143

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىتمارة مازن اسماعيل79646

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىشيماء قاسم محمد474988



بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىرغدة شهابالدين احمد85507

ي اسماعيل85454
بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىريم حق 

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىتمارة مظفر غضبان412455

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىريام سالم فرحان441818

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىماب صفاء جاسم289598

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىشهد قيس فهىمي79569

ي اسماعيل193911
بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىرسل حق 

ارتقاء شنيار علي482936
بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىمروة هشام خرص 85294

ق عبدالرحيم كطامي79509 بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىسارة خالد سهيل85233

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىبان ضياء ابراهيم84947

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىسما احمد عبدالرزاق201880

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىمروة مظفر كاظم236811

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىرؤى احمد رشيد194648

هان441957 دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىانس طارق رسر

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىنجوة مهدي حسن233379

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىسهير محمد حسن194662

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىاسماء حميد خماس193887

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىسحر سهيل مجيد85069

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىسارة كمال محمد434909

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىرند جمال فرج193717

أديان عماد علي193838
إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننى

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىنورالهدى احمد محمد حسير 84963

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىمينا عماد كاظم193843

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىزينب محمد عزيز85109

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىمريم ثامر محمد201871

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىجيهان جمال شكور539427

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىنباء مؤيد احمد79593

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىزينة محمد صبىحي194693

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىزينب خالد داود194350

ي289790 إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىهبة عصام محمدخير

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىاية حيدر هادي194688

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىاسيل حسام ماهر194347

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىزينب مصطق  مقداد193723

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىياسمير  ميش موفق193853

زينة مهدي علي441735
إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننى

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىتبارك حسن عبدهللا483264

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىسندره احمد انور194696

 سمير عبدالرزاق85516
إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىتق 

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىارساء عمار عبد85324

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىحوراء جاسم جواد401568

بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىعلياء شاكر حميد194695



بكالوريوسجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىحذام كريم عبود441786

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىحياة جاسم محمد85223

نهلة علي محمود382104
دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننى

دبلومجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىعهود عيىس علوان207637

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىهيفاء عدنان صبىحي194351

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىشيماء قيس فهىمي284849

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىامنة عبدهللا احمد496364

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىحسنيه حسير  علوان289560

إعداديةجي تونس61059الرصافة-بغدادأننىحنان حمادي محمدحسن79576

زا523987 دكتوراهالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمدير مبارك مير

دكتوراهالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمود موفق عبود421142

ماجستيرالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعماد محمود الطيف143200

ماجستيرالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد ثائر علي4305

ماجستيرالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرايهاب فاضل محمدعلي3038

ماجستيرالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعصام عزيز حسون5373

ماجستيرالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرفراس بيات محمد139117

ماجستيرالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد علي عبدالحسير 138437

ماجستيرالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراركان نوري جواد138421

ماجستيرالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرسيف محمود ظاهر552116

دبلوم عاليالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرفؤاد احمد محسن313508

دبلوم عاليالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرفاخر محمد ابراهيم313894

دبلوم عاليالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق عبد غركان414197

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرشاكر محمود ابريص460243

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس عبداالمير313730

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد عبد الحميد مجيد459957

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعادل علي حيدر419427

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكررشاد حميد محمود460722

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرليث ثامر فرحان313889

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعماد عباس جاسم420408

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرسامر جهاد محمد3357

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرسيف محمد عباس552120

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرسعد فيصل عباس139184

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان عيىس138823

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرغزوان محمد سليم313657

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرارشد حامد عبدالستار421340

ي419540
بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرغزوان طعمة راض 

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد حاتم عطا416361

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعمار نايف ستار5512

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد عيىس عبد418512

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرماجد فائق خليل138411

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرغزوان مطشر عجيىمي460794

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالمهدي نعمة523983

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعثمان عبدالكريم حسير 420563



بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراوس عبدالسميع بديوي290855

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعالء ابراهيم صفر552897

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرثائر عبدالجبار صالح524434

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد عبد غركان313617

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمعن فائق خليل2675

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد سمير قاسم552890

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرزاهد صبىحي مهدي450842

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد كريم اشليج420453

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرسعد محمود شاكر138937

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد سليم زغير523946

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد علي احمد138414

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرنهاد ظاهر رشاد4352

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرليث حكمت جاسم138653

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعلي محمود حميد138396

ي460302
بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد حق 

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرسمير عبدهللا سلمان313654

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكررويدة علي عبدالحسير 313505

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد لؤي محمد552152

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعلي مالك كايد524416

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرصفاء عبدالفتاح حسون460257

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمثن  عبدهللا مزعل313537

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرزيد ابراهيم محمد جواد3389

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرزياد فاروق محمد552896

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكررضا مكي عبداالمير552138

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمود منصور عبدعلي552114

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرميالد عباس محمد524231

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  عباس313646

 علي جاسم419870
بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد محمود5516

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراكرم منصور عبدعلي552117

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد ضياء عبدالكريم138952

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالكريم عبدهللا460670

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكركرار داود سلمان3355

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء عبدالحميد313895

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد علي محمود313579

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرليث عدنان شهاب5584

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد حميد313686

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرسيف خالد داود415449

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد سامي اسماعيل419510

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرسيف علي كاظم143336

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرموس سعدالدين صالح313848

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكريوسف علي كاظم4912

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرقتيبه سعد صالح313650



دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكررائد عباس كرم460761

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحسن كريم اشليج420511

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرداود سلمان درويش419626

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرطه شياع صحن222650

هللا حمدي سلوم4376 دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرخير

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكربكر داود سعيد139164

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكروسام محمد عبدالكريم143327

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  علوان313554

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرليث عبدالرحمن عبود4791

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالزهره حسير 139232

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد شاكر نارص460833

 علي حسير 139151
إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحميد جبار عبطان511014

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد سلمان450848

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعلي ثائر علي3988

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد علي جاسم421161

ماجستيرالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرهشام باسم عبدالغفور138550

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد محمد عبدعلي459970

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكركاوة لبيب ادهم460419

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمدرضا كاظم4384

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمروان محمد مجيد313722

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد محمد فتح هللا524630

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكربهاء صفاء كاظم138924

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمود حسن صبىحي4540

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعزيز زياد فاروق552912

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد داود فرحان313796

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد موفق جاسم4728

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراسامه جواد نعمه524643

 علي قاسم223336
بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد خليل ابراهيم4647

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد ناطق صادق139088

ي459963
 
بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد عبدالباق

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرايمن علي احمد2420

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعقيل طارق عبدالسادة460178

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرنوفل محمدفائز عبدهللا143221

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعلي ستار عبدالجبار313506

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرباقر حيدر فاضل5466

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرسامر هشام محمد5418

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكريوسف جميل كامل4677

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرصفاء نهاد امير 414220

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراثير جبار محمد313856

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرضياء عبدالكريم مجيد421127

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار محمد313515



بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحسير  اكرم صادق3362

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعلي ضياء عبدهللا4930

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل محمدعلي313625

ي460159
 
غام محمد عبدالباق بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرتحسير  رشيد مصطق 3946

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرابوالحسن لؤي عبدهللا161396

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد قادر5222

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي صالح5501

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد سالم460318

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرسجاد ماجد عبدالرزاق5321

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعلي مسلم فاضل5308

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد ماجد ابراهيم511013

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكريوسف مسلم فاضل5521

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن غانم138739

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعبدهللا اياد عبدهللا4015

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعلي نهاد امير 414229

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكررضوان مجيد حميد524696

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرسجاد داود فرحان313819

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمصطق  اسماعيل نارص5279

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد اياد نصيف4335

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعمار عامر سعيد138772

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمصطق  قصي اسماعيل450836

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمد عباس552894

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحسن سعد قادر5255

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمصطق  مالك فاضل3061

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمصطق  هادي عبدالرضا2428

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد وليد محمد3047

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعلي احمد هوجل420639

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعلي ياسير  جليل418233

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكروسام عبدالكريم مجيد421111

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد هادي عبدالرضا3065

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحمزة جاسم محمد4625

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعبدالملك عمار علي4658

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرسيف رحيم مظلوم4236

ي143211
 
إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد باق

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن عماد صباح415624

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعلي اكي  محمد مهلهل4417

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس فارس414096

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرسجاد حميد جبار511015

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرطه احمد عدنان3020

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمصطق  زياد طارق421221

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد لؤي ياسير 4810

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعبدالحميد عماد عبدالمحسن4442



إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد يونس محمود5336

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد مالك محمد3187

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعلي المرتص  صباح نوري510501

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمصطق  صباح مزيد4450

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحسن فائز فوزي3964

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمصطق  عادل هاشم460411

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكريوسف خالد ابراهيم420376

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمصطق  يوسف عبدهللا313754

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعبدهللا رياض غائب460442

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرجعفر زهير محمدعلي3996

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد رائد حامد313662

ي415524
إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعبدهللا احمد حق 

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعلي محمد هاشم524705

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عالء حسير 2408

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد حيدر خطار5389

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرشاكر محمود قاسم4323

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحيدر سالم فالح416707

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد حسن صبىحي4518

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحيدر ثامر سعيد138906

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرسجاد صالح جبار460361

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعباس جميل كامل143346

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعبدهللا فالح عطروز313893

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكركرار سعدالدين صالح313835

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحسير  سعد شاكر4458

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرفهد سعد عبد4562

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرميثم زيد ابراهيم4357

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان شهاب5128

 حيدر علي4839
إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد فتح هللا4865

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحيدر عبداالمير جبار416452

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكريارس عماد عدنان138960

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمحمد زكي جاسم4006

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرالحسير  صباح مهدي4131

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكركرار حيدر علي4155

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد عبدالجبار5349

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعبدهللا فريد نوري4598

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكركرار كريم حسير 418439

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرسيف وسام عزيز3979

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكركرار حيدر جابر3001

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعبدالعزيز محمد هاشم524708

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرقصي محمد احمد4410

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرمرتص  مازن محمود3009

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعلي كامل سعيد138677



إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكريعل علي جميل460510

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالسالم عبدهللا313745

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرسيف صالح جبار421066

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرتيسير عماد عبد313863

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرزياد طارق شهاب460401

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرحيدر علي جاسم5085

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعامر فرج صالح416729

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعماد كباش عبيد524381

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكررياض رحيم جاسم313643

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعلي محمد صالح هادي5136

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرباسم موس ابراهيم139123

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالمطلب رشيد محمد138981

ي552113 دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكرغزوان غازي عبدالنن 

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادذكربافل قحطان حسير 313700

ماجستيرالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىيشى رسحان خليل4056

ماجستيرالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىبثينة خالد ابراهيم552907

ماجستيرالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىهدى محمد مزبان330231

اس مجيد شير524010 ماجستيرالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىني 

ماجستيرالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىريام نوري جواد138453

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىلهيب موفق يوسف313669

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىاشواق عدنان شاكر414121

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىاسماء ياسير  ظاهر460217

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىجميلة خليل ابراهيم4473

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىهبه رسدار عارف313876

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىرافدة ابراهيم حمد4049

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىهند جاسم محمد138896

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىرفيف نايف مجيد3596

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىشذى حمادي سباهي3359

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىعبير بشار عبداالمير416636

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىشيماء هادي عطية4756

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىرتاج عبدالجبار عبدالكريم450839

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىشذى محمد عبدالعظيم139000

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىايناس فؤاد عبدهللا139107

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىحوراء باقر حسن524054

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىطيبة محمد عبدالكريم419463

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىايمان مهدي عصاد313784

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىاسماء عبدالرضا علك143289

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىضىح سهيل نجم524237

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىغيدة اسامة احمد524546

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىابتسام اسماعيل نادر524686

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزهراء فليح مزعل138933

اسيل عبدعلي عبدالرحمن524617
بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىنور عبدالرزاق مطشر460130



بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىرؤى محمد حيدر524004

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىاقدس عبدالكريم حسير 459979

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىاسماء بشير حمزة414152

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزهراء حارث عبدالهادي421242

حوراء علي عبدالحسير 460006
بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىوسن ابراهيم داود4047

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىريم مالك كايد524403

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىصابرين هادي عبدالرضا138532

ي4694  هوب 
بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىتغريد عبدالحسير 

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىشكرية عبد جاسم139022

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىحنير  صفاء كاظم139132

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىشيماء نزار محمد138987

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزينب طارق عبدالرحمن450845

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىرانيا احمد محيبس138646

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىضىح نوري جواد138445

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىنور عبدالحسير  عبدالهادي419930

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىرساء صالح موس524670

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىحوراء حسير  كاظم138789

وز عبدالمهدي بسام3324 دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىفير

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىرنا سلمان داود5362

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىسعاد طاهر جوبان4161

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىهناء يعقوب بطرس143296

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىغيداء عبدالحق محمد313676

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىسهاد جثير كاظم4486

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىعبير عبدالرزاق عبدالحميد4365

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىدموع حسير  علوان4423

ي313510 افراح ابراهيم كرج 
دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننى

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىايناس كاظم علوان138386

دلسوز ستار نايلي3191
دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننى

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزينب حنون صحن138849

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىايناس عارف فاضل524160

ف محسن143305 دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىاخالص مشر

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىاسيل داخل شنان143191

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزينه ماجد عبدالحميد420536

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىضىح حميد مجيد3169

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىسلوى جابر عويد460018

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىازهار سلمان درويش524257

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىحنان كامل عزيز139253

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىربيعة احمد كسار223313

فرح علي حسير 420594
إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىوجدان كباش عبيد524359

ى كباش عبيد524338 إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىبشر

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزينة محمد عبدالرضا2708



إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىكوثر الزم صحن3042

ماجستيرالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىاية ابراهيم صفر552924

ماجستيرالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىايالف رعد حسن421362

ماجستيرالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىسازان داود سلمان313652

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىمروة عامر سعيد140703

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالكريم مجيد421093

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىاالء هاشم شاكر460473

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىبيداء عبدهللا صالح421380

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىدعاء سالم فالح313611

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىسارة عدنان شهاب5193

ي220516 جوان فاضل لعين 
بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننى

غفران تركي عرموط143171
بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىرجاء قيس اسماعيل138478

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىنىه رحيم مظلوم4299

وقار علي محمود313604
بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىرفل غازي قاسم4994

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىتيسير نارص كاظم313509

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزهراء خليل كامل414131

وق محمود قاسم4313 بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىرسر

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىايه محمد حيدر524646

 علي ماجد4638
بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىياسمير 

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىحوراء عبدالخالق عبداالمير313567

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىرويدة عبدالرزاق داغر143101

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىشهد حسير  اكرم143110

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىحوراء ابراهيم صفر552919

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىسحر محمد عجيل4020

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىرشا سالم فالح313635

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزهراء سالم فالح313589

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىايات مؤيد نارص421196

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىدالل احمد هادي361011

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىمروة كمال مصطق 5433

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىفاطمة مازن محمود3370

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىمرؤة طاهر عليوي3346

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىايه صالح مهدي4579

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىهديل غازي قاسم5020

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىمروة مالك محمد3265

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىالرا نعمة محمد3597

دنيا ربيع علي523964
بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىاية محمد جاسم410494

مريم تركي عرموط143175
بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىفاطمة حيدر عباس4138

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزينب كريم مهيوب3562

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىهالة جليل مظلوم139067



بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىمريم ثامر سعيد138918

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىفاطمه مثن  اكي 414144

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىعلياء طاهر عليوي3349

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىمروه رحيم مظلوم4180

يف138517 بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىشهباء خالد رسر

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىرواء عبدالرزاق داغر160798

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىحال عبدالرحمن شاكر5562

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزينب ابراهيم صفر5408

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىايه نهاد امير 414238

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىجنات فاضل صاحب5554

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىضىح اياد عبدالرحمن3028

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزهراء عادل كاظم313548

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىمروة عبدالرزاق مطشر138870

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىضىح كامل سعيد160846

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىمها رحيم مظلوم4282

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزينة قصي طالل414208

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىريما مصطق  كمال3340

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىسلىم محمد عباس3595

دبلومالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىسىه علي كريم415213

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزهراء عبداالمير جبار416575

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزينة سعد ظاهر4065

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىرغد حسير  اكرم143131

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىتبارك مالك محمد3322

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىمارية حسن صبىحي4499

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىتبارك محمود حسير 524044

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىنورالهدى احمد كتيب143241

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىشيماء محمد عبدالجبار2405

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىرحمة عبدهللا عبد313769

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىسىح  صباح مهدي4586

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىاية سالم فالح313886

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىايات حسير  فنخير524469

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىمريم ستار عبدالجبار523998

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىرنير  صفاء كاظم139033

ايات ربيع علي523976
إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننى

ي حسير  فنخير524506
إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىاماب 

 علي كاظم5546
إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىحنير 

زهراء علي محمد صالح3958
إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىطيبه هادي كاظم250911

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىيشى عماد صباح460693

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىجوانا حسير  فنخير524453

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىرسور ثامر نعمان4433

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزينب تركي عرموط143149

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىعال اياد عبدالرحمن5062



اية محمد عبدعلي460064
إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزهراء صالح موس420770

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىدنيا حيدر جابر3225

ين ليث حكمت4391 إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىشير

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزينة نزار كاظم421269

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىداليا خليل ابراهيم140707

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىشهد رياض ياسير 419837

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىدانية نهاد ظاهر3300

نورالهدى تركي عرموط143161
إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننى

اروى محمدعلي حميد460907
إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىسارة سعد مهدي552893

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىتارا محمود ظاهر3195

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىهبة محمد هاشم524712

غفران نزار علي4718
إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىايفان صباح عبدالجبار2734

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىزينب كباش عبيد524280

بكالوريوسالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىاخالص صالح الدين سعدالدين418284

إعداديةالفاروق81060الرصافة-بغدادأننىشذى كباش عبيد524292

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  فاضل161653

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكراحمد علي احمد362250

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكراحمد محمود ياسير 7917

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعاصم نجم عبد447341

ي447334  محمد صي 
بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعماد اغدير جاسم501442

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرحسام صالح حسن501333

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكراحمد قيس حسير 7868

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكراسماعيل ابراهيم عباس447344

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكراكرم فالح موجد501690

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرنور صباح نجم161739

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح عبود447342

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكروسام خالد سعيد8370

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعبدالفتاح عبدالوهاب عبدالرزاق447332

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرنبيل جبار عبد7863

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرمحمود حسن احمد501326

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكراحمد خليل اسماعيل8408

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرساهر حسير  فاضل161779

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرثامر حسير  فاضل362800

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرمحمد منذر فاضل361553

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعصام عبدالرزاق محمد501631

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعلي محمود ياسير 8301

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكربسام باهر نوري362084

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرروكان حازم محمد501162

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرمصطق  فالح ابراهيم552005



بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر خالد عبدالحميد7856

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرمخلد وليد فاضل521168

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم عصام عبدالرزاق501651

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرسامر ستار جاسم161711

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  عبداالمير161748

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرهشام سعد اسماعيل447331

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكراحمد وجدان حسن447333

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعلي نجاح عبدالرحيم447350

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعلي وسام حسن501401

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكراحمد نبيل جبار7849

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرمحمد علي محمود7841

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرخلدون وليد فاضل521167

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرمهند سالم عبدالحسير 161678

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعمر صباح نجم161689

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرنذير فاضل كريم8550

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرسيف امير اسماعيل7966

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل علي7850

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعمر عصام عبدالرزاق447339

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرمنتظر وليد عبدالجبار551891

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعلي خالد جبار8524

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرنورالدين بكر مجيد521169

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعلي خالد سعيد7947

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكراحمد رزكار احمد447336

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعلي رعد عبدالمحسن501617

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعبدهللا احمد ابراهيم362638

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرمصطق  خالد كاظم7985

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرمصطق  فرهاد محمد501454

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرسيف احمد شاكر551902

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرحسن نبيل جبار501583

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعمر محمود حسن501371

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرحيدر نجاح عبدالرحيم501435

ي7931 إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعمر احمد خير

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعلي نبيل جبار8509

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكريوسف سالم داود552020

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكراحمد ثامر كامل8496

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعلي حبيب ظاهر447348

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم داود552027

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعلي عماد عباس551851

ي قاسم7927 إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرعلي هوب 

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرشاكر محمود ياسير 8317

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادذكرشوكت سعدي ماالهلل501417

ماجستيرالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىجواهر كاظم حسن161717

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىيمنة مصطق  شمة161846



بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىسهاد خليل ابراهيم361841

اس عاصم محمد161722 بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىهدى بديع احمد447337

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىهاله خالد عبدالحميد161608

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىاشواق نوري حسير 362521

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىعلياء عاصم محمد161852

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىزينب علي عبيد362475

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىهيفاء حسير  عليوي362692

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىدلخوش محمد احمد161820

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىعفاف محمد سلمان339656

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىدنيا خالد عبدالحميد161613

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىعبير عامر يحنر501661

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىمنتىه عنجور جوامير521170

ي8603 دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىكهرمانة عدنان ناج 

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىسهاد كامل مطرود561814

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىعواطف سعد احمد161833

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىايناس طالل احمد8293

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىانتصار محمد عبدهللا501669

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىرسى عاصم محمد362726

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىوفيقه عالوي رضا7866

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىمدينة صبار عبود161804

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىاسماء حسير  كامل8414

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىمياده محمد نصيف8584

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىالهام عبدالرحمن محمد161589

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىكيلر محمد حسن362184

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىحنير  محمد خالد161792

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىغصون صالح سعدي8573

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىميسم خالد سعيد551888

حوراء علي عبدالمحسن161692
بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىمريم فتىحي احمد552030

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىغسق صالح سعدي7923

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىنور مهند مصطق 362425

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىزينب سعد عباس501624

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىهند مهدي حمودي447335

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىفاطمة صباح سلمان161699

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىساره سعد عباس501604

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىنور باسم نوري7852

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىدنيا عصام عبدالرزاق501591

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىفاطمه وجدان حسن501149

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىاسماء وديع فهد7859

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىعبير عبدالكريم حميد8563

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىاسيل عامر يحنر501382

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىزهور صباح سلمان551886



ي7837 دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىصابرين طالل صي 

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىزينب وديع فهد7871

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىاري    ج طالب حمودي362667

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىحنان فالح موجد501644

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىرنير  مهند مصطق 362305

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىزينب خالد جبار8439

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىرحمه عبدالكريم سليم161760

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىنور سعد عباس501598

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىسىح  سعد زكي552016

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىغدير صالح سعدي161660

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىغفران عبدالوهاب عبدالرزاق521171

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىهاجر برزان نعمة551995

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىتبارك محمد احسان551999

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىنعيمه حسن مال هللا161799

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىهند محمود حميد8009

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىاخالص طالب حمودي447340

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىايه يوسف ياس7999

ي361910 إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىنور نبيل ناج 

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىحياة فاضل كريم8159

بكالوريوسالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىاالء حسير  فاضل8325

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىعدوية فاضل شهاب8396

دبلومالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىلمياء سبع خماس362018

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىاحالم رحيم شنير 8333

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىناديه هادي علوان501700

فت هادي علوان161620 إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىمير

إعداديةالرصافة االول81061الرصافة-بغدادأننىافراح رشيد رحمن361715

زا501824 دكتوراهالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرنبيل مبارك مير

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكراسعد حسير  عبود8854

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرحسن نوري حسون9860

زا8794 بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرموفق مبارك مير

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرحمزه توفيق كرم166589

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرعمار نزار عبداللطيف9438

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرمعن جواد كاظم400691

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرعقيل نعيم محسن8736

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرابراهيم فرمان داود166447

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرصالح عبدالجبار صالح400753

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرعباس ستار علي501735

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرمصدق جاسم علي166549

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرطه كاظم رؤوف501780

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرحيدر مجيد عبدالحسير 9132

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرعمر وليد خالد501728

ماجستيرالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرعلي صالح نصيف8731

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرليث لؤي عبدالرزاق9307



بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرسيف اسماعيل حسير 400628

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرعلي موفق عبدالحسير 9161

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكروائل خليل ابراهيم9031

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرمصطق  عادل محمد400181

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالهادي عاشور8821

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرسيف سعد سليم166712

 عبدالحسير  عبدل166662
بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالهادي كاظم8973

زا9025 بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكربشار مبارك مير

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكراحمد خرص  طهماس9086

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالهادي كاظم8810

 تاية حسير 501742
بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرليث وليد جهاد166727

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكراحمدالبشير سلمان عمران8777

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرمحمد موس علي9207

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكركرار نارص عسكر9151

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرعباس موس قيطاس400221

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكررضا فؤاد عباس9009

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرصفاء حسن سلطان166470

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرحارث وليد جهاد9845

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرمحمد قيس حميد9561

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم400283

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرمحمد عمار نزار9857

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرمصطق  قيس حميد9021

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرحمزة بلوسر عكلة9192

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرمصطق  رفعت جاسم501817

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرمنتظر عالء محمد364894

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكروسام حميد رضا8992

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكراحمد مجيد علي8759

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  عبدل166754

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرسجاد سعد سليم166685

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرمحمد شاكر غالم9832

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرزياد طارق عبدال400186

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد عبداالكي 9506

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم عبدالرزاق400857

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرتحسير  رشيد عيدان9012

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكرقيس حميد كريم8737

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادذكروليد حامد محمد8782

دبلوم عاليالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىاالء اسماعيل محمدجواد166517

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىقسمة فرج خلف341311

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىشذى محمد خلف400430

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىساهرة نعيم محسن462492

ج ديكران166816 بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىسوزان بير



بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىمن  شبيب حسير 9036

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىسندس لطيف جليل166692

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىلىم ابراهيم محمد517002

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىجيان رضا شكر9806

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىنورة غازي منصور450851

ي8997
ريفان علي اوخن 

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىزينب رحيم غيدان501839

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىهمسة وديع هاشم9697

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىكريمة ظاهر مجذاب400203

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىمتوة عبدهللا نعيم166798

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىسناء عباس علي554135

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىنور غانم هادي400214

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىزينب محمدامير  خالد166429

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىسهاد جواد كاظم400488

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىفاتن احمد حامد9109

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىدعاء رفعت جاسم9097

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىحنان مؤيد عبيس400724

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىسوالنج ناظم عباس400600

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىرساب شاكر غالم166441

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىرسل قاسم محمد400834

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىعذراء سعيد سلمان8828

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىهالة وليد جهاد9718

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىحنان شاكر غالم8733

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىالزهراء عزالدين صالح400169

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىاية هاشم محمد516769

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىمروه رعد ابراهيم9286

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىاية فاضل محمد8729

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىهبة عبدالهادي كاظم166421

ين كنعان رمضان166529 بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىرسى رعد ابراهيم9327

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىعذراء نوري محسن8869

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىسارة محمد جليل400515

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىحنير  رفعت جاسم9877

ي501770 بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىانتصار فاضل باج 

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىسوالف شهاب احمد9042

حوراء مجيد علي8761
بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىعذراء جمعة احمد9641

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىفيئام ناظم عباس400569

ندى محمود علي400547
بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىرسى حافظ بدر8739

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىشيماء مؤيد عيىس400153

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىزينب حافظ بدر8726

بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىسارة كريم ابراهيم501829



بكالوريوسالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىمن  رياض نصيف166703

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىعواطف قاسم محمد9582

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىشيماء شاكر غالم166443

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىبتول صبيح حميد9514

نيشخان علي ياور166787
دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننى

دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالرضا عاكول166807

نبا محمود علي مراد9868
دبلومالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىفرح فاضل محمد9886

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىنور فارس شهباز9220

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىيش محمد امير 166640

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىضىح فرج محمد9775

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىحوراء نوري محسن166742

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىجوانة موفق مبارك9017

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىفاتن عبداللطيف خماس400787

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىنورهان قاسم ساهي9295

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىنور طارق عبدال400195

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىاية هيثم ياسير 166509

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىرؤى حافظ بدر166435

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىماجدة حميد كريم166578

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىهدى حميد كريم400458

إعداديةالرصافة الثانية81062الرصافة-بغدادأننىذكرى رحمن جمعة166945

دكتوراهفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعمار موفق عبدالجبار413664

ي جي 298428
ماجستيرفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرخالد شمىح 

ماجستيرفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد موفق عليوي548714

ماجستيرفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعامر عدنان عبدالعزيز3353

دبلوم عاليفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرسيف سعد شاكر299093

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرصادق ستار شياع508721

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسير  مزعل نصيف398856

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرظافر شابا داود518064

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرقيس عبدالهادي علي299712

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد مراد علي508111

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل علي507072

ي سلمان400124
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعدنان راض 

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمعن باسل نورالدين398584

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرفراس حسن كاظم2940

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد شالل عواد75426

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكروسام عبدالكريم عبداالمير508216

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكررعد حسن خلف337803

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالرزاق عيىس399618

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكركريم علي محمد148182

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحيدر سلمان عبداللطيف299069

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي رزاق حسير 299271

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم شعن508198



بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل رحيم299624

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحيدر محسن حسير 3032

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسير  عباس2890

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكروسام شنشل زغير508642

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالجبار كاظم75444

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرجعفر صادق عبداالمير2826

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرثابت نعمان نوري73441

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد محمد علي2105

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرسامر سعد شاكر299103

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرامجد ابراهيم شهاب148354

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكريارس نارص حسير 508245

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعمر صباح عبدالرحمن508012

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي سعدون صادق299557

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرجاسم سلمان نزار550443

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكروسام هادي خلف299514

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكركرار محسن حسير 299145

 جعفر علي299038
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد كريم عبدالخالق507094

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح عبدالجبار507100

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد داود سلمان398303

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرياسير  مالك مصطق 399543

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرسيف سعد مهدي299680

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراوس خالد اسماعيل550489

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكريارس فهد علوان148414

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسام وعد كريم548713

 امير عبداللطيف299177
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي صاحب حسون3285

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد نوري موس508127

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكريارس علي محمد508073

 علي سعدهللا399514
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل عباس299084

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعامر عبدعلي كريم399726

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكررحيم جالب زغير508226

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعبداالمير خلف سلمان75204

يف398629 دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي محمد رسر

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرماجد فاضل حمود148252

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرابراهيم حسير  داود508474

ي399529
دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكريارس واصف عبدالغن 

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرفارس مزهر هادي293690

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراسماعيل مهدي جادي2052

ي اسماعيل محمود3320
دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحق 

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد عصام طه560593

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرفاضل عباس غالم3233



دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكروائل سليمان حسن77601

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرربيع عبدالرضا عبدالصاحب2805

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالودود يوسف77640

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعبدالعزيز عدنان عبدالعزيز3343

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمصطق  رعد سلمان2850

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكربشار حسن رشيد508088

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعمار اسماعيل محمود75100

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي عصام عبد399293

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسير  خليل حيدر550577

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمهند جمال معيوف299760

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعبدهللا هاشم كريم299457

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراسامة ابراهيم عبدهللا3281

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراسماعيل كاظم كطيش507103

ماجستيرفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان علي400172

ماجستيرفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرابراهيم خليل ابراهيم550650

ماجستيرفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن علوان2722

ماجستيرفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد مصطق  احمد2691

دبلوم عاليفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمصطق  ثامر عبدالجبار508438

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد حسن فوزي299055

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسير  يوسف عبداللطيف499324

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسن ناجح حسير 560455

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار هاشم77650

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرقتيبه غزوان هاشم2819

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرفهد عبدالعزيز احمد3243

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعمر علي محمد508738

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي صادق خلف399556

ي148319
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد محمد شمىح 

ي جاسم حسن334029
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمدالتق 

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرنورالحسير  جاسم حسن333036

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرسجاد ماجد الياس2661

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم زامل3277

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد معن محمد398650

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكركرار سلمان حسير 148072

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكروليد انمار عبدهللا2221

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمرتص  صباح نصيف2529

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسنير  ماجد فاضل148216

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرروح هللا جاسم حسن337810

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكروسام باسم حمادي508370

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد علي خلف508334

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد نصير علي550466

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عدنان خليل2854

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرانس خليل ابراهيم550610

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمصطق  خالد الياس2594



بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد غازي508028

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرفؤاد غازي محمد299601

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمنتظر سلمان حسير 299610

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي احسان ياور3235

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرالحمزه مجيد رشيد299744

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي سعد عزالدين550562

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكربكر ثامر مهدي508729

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عصام عبدالصاحب560509

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد ثائر احمد2119

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحيدر فاضل عباس399566

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد رعد محمود2702

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد تحسير  طاهر3464

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرزيد عامر سعود405665

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسن احمد محمد علي3018

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكروسام رحيم عبدالرضا77625

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد رعد احمد2218

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد سالم ياسير 75272

هللا399703 بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسير  خالد خير

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسير  اياد حسير 3308

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسن جعفر علي508037

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي جعفر علي508052

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحارث جاسم عبدمحمد548909

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم مزهر550479

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسير  ستار مينا2764

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعمر اسعد حميد2193

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي اياد حسير 3304

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسن قصي شاكر548711

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمرتص  سعدي ابراهيم560504

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحيدر ابراهيم مزهر550470

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكروضاح علي محمد75184

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراوس محمد سلمان398337

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعالء صادق جعفر3259

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد حسير 550660

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد عصام عبدهللا398555

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرليث اكرام عبدالرحمن1768

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسن ستار مينا2076

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرامجد عبدالسالم جاسم508148

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالسالم جاسم299348

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعمر عماد صالح548865

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسن حبيب مراد550588

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس يحنر2115

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمصطق  عماد جبار398667

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم زيارة548828



دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالجبار كاظم508760

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي زهير عبدالمنعم398534

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي عامر عقيل398373

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرطه كفاح عزيز508033

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا عبدالكاظم507996

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد حازم محمد2227

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرفراس باسم فليح1840

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد عبدالقادر248631

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد حردان حسير 508676

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي سمير محمد550534

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار نجيب496074

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحيدر حردان حسير 399630

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمرتص  ماجد محمد548731

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعادل عصام عبدالصاحب560544

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراسماعيل خليل محسن2746

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي فراس حمزة1974

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرسجاد عامر كريم550458

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي محمد خالد508170

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد ماجد عيىس299583

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسير  ناجح حسير 560472

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكربهاءالدين قيس عبدالهادي299214

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمصطق  نجم عبدالواحد299542

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم محمد508269

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسير  حبيب منصور508716

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرسجاد جاسم محمد299212

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحبيب اسماعيل مهدي2696

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرداود هيثم داود3382

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدالكريم واصف248766

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرهمام غزوان هاشم2788

 فالح حسير 75411
إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحسير  سعد فاضل548708

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد نشوان احمد2124

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد شهاب احمد299368

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد شكر محمود2554

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرليث محمد حسير 550667

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرياسير  صادق جعفر398317

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي رعد نعمة508179

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكريوسف عبدالعظيم جاسم2206

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمدالمهدي احمد عبدالجليل550515

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرخالد محمد خالد508160

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد مهند عبدالودود1771

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعلي ربيع عبدالرضا2816

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمصطق  ماجد محمد548724



إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكريارس حيدر عبدالحسير 3026

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم محمد9910

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرهمام محمد سلمان398392

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد جابر عطوان294134

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد فرحان560445

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمرتص  مظفر محسن548700

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرغيث جمعة طنش148196

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد حبيب منصور550582

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن نشوان احمد2152

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمصطق  عامر محمود2244

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعمر كنعان عباس1935

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعمار عصام حسير 299291

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد حيدر الياس75032

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرهاشم علي هاشم508276

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرسيف عمار يارس75071

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراوس باسم فليح2211

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكراحمد اياد سلمان548738

ماجستيرفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد موفق عليوي548776

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحمودي مهدي حمودي299173

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكركاظم عدوج حبيب3035

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق فارس508356

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرعمار عبدالهادي صالح3335

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرجعفر جاسب محمد148291

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادذكرحامد جعفر رحيم75224

لقاء سلمان عبدعلي299048
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىهدى مهدي هالل508192

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىكواكب ابراهيم سلمان2842

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىياسمير  جاسم محمد299128

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىسالمه يدهللا شيخلي148384

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىفاطمه عباس حسير 299339

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىسندس طالب محمد1998

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىرضية عيدان شوزي400254

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىشذى احمد محمد248712

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىرغد عامر ابراهيم149560

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىميسون خلف علي2906

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىسمر شاكر محمود508695

ي299133
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىزينب نشات راض 

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىمن  رشيد حسن299324

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىنشين نجم عبدهللا148455

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىنوال نوري محسن508121

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىنهلة جودة محمد508138

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىشيماء سلمان عبدالواحد151074

رنا سامي داود298802
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننى



 ولي2832
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىشيالن حسير 

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىياسمير  جاسب ملك1993

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىاسماء طالب محمد2214

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىايالف حازم هاشم298487

ي جي 400210
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىامل شمىح 

ي399747
 
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىزيان رحمن عبد الباق

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىايه مالك مصطق 403504

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىرسل سعيد امير 507087

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىحوراء جمعة محمد299196

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىزينب سالم مجيد508454

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىليل حميد محسن404777

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىجوان حسير  اكي 77685

فاطمه محمدعلي نورعلي2090
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىشفاء جمال غائب398756

رسى محمد علي2101
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد فاضل507211

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىزينب كامل زيدان298415

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىاصيل قيس سلمان299117

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىايمان كامل زيدان298455

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىبتول عبدالزهرة دكتور550510

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىنىه جواد عيدان518606

ختام علي عمران299732
دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننى

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىنوال مهدي عبد298823

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىشذى جاسم محمد2731

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىبتول جاسم محمد399644

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىايناس حسير  عبد148439

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىبيداء مرعيد عناد477577

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىوفاء حسير  جوجي75483

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىمنار سعيد محمود508077

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىارساء مظفر محسن148157

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىرنا هاشم كريم299023

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىدله عبيد عباس75123

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىنهلة عبدهللا حمد293030

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىزينة هادي جعفر508387

ماجستيرفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىنور ناجح حسير 560465

ماجستيرفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىرؤى سالم محمود398412

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىاسماء جمعة محمد77672

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىسىه ضياءالدين محسن508467

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىهاجر حسن جبار75494

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىحوراء احمد فاضل507232

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىنور محمد ابراهيم399426

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىرنا جابر عطوان294120

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىهدى قاسم محمد508755



بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىهديل عبد جي 507085

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىنيفير  هشام نياز398607

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىسارة سعدون حسن9347

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىاية رعد احمد2217

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىنور جابر عطوان294111

اس احمد عبدالرحمن299142 بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىدانية نجمالدين عبيد399592

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىناديه سلمان حسير 148095

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىحوراء سمير محمد299167

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىتنسيم صفاء عبود300037

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىنورالهدى نشوان احمد2165

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىسارة نشوان احمد2176

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىدعاء عباس مجهول508286

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىساهرة عبدالصاحب عبدالرحمن75248

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىزينب سعدون حسن9361

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىرنا صباح درويش399446

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىنور سعد مهدي400184

ي299249
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىزينب مجيد تق 

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىدعاء اسعد حيدر3295

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىهدير فالح حسن3246

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىرؤى موفق احمد223444

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىياسمير  فارس مزهر293542

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىفرح عبدالرسول عمران560596

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىحوراء عباس مجهول508293

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىسهاد جاسم محمد298873

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىعلياء حميد فرج548697

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىارساء رحيم جالب508434

ي3268
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىمريم عالء راض 

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىضىح جمال عبدالرزاق299155

عال رائد علي508065
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىمريم حسير  عبود398506

ى جبار سعدون508486 بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىكي 

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىرؤى عادل حسن527885

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىزينب علي سعدهللا399494

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىانوس عباس محسن148011

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىنور محمد عبدالقادر393237

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىهناء ضياءالدين محسن508378

ي77594
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىنور محمد راض 

دعاء علي حسون508763
بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىابرار امجد محمد1947

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىايه غضبان اسماعيل299697

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىايمان عبدالعزيز احمد2964

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىزينب جاسم محمد399580



دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىاساور مظفر محسن148470

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىغفران عادل فاضل398476

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىزينب محمد جاسم398439

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىحنير  عالء عبدالرزاق399668

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىسىح  علي حسير 75461

ي77660
إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىطيبة عبدالزهرة راض 

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىزينب جمعه حسير 548791

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىانعام نمير كاظم299012

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىمن  ضياءالدين محسن508740

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىمريم حميد رشيد518614

ساره رائد علي508059
إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننى

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىايالف ناجح حسير 560390

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىسارة امجد شهاب507475

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىنورالهدى مهدي حميد1901

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىدعاء رعد جليل550140

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىسوالف سعد قاسم75165

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىاعراف محمد يحنر77619

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىضىح صبار رحمن508830

ق مظفر محسن2757 إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىاستي 

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىرسى خالد معارج393262

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىطيبة امجد محمد508017

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىارساء حسن علوان2302

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىفاطمة جاسم سلمان548900

ماجستيرفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىفريال عدنان شناوة1962

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىانغام محمد حمد298987

بكالوريوسفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىجنان خان باوه جوامير299566

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىميسون حميد عبدالرضا507097

دبلومفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىانعام رشيد اسماعيل2858

ى ابراهيم محمد148132 إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىبشر

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىخديجه احمد فرج400137

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىزينب صالح مهدي398519

إعداديةفلسطير  االول51063الرصافة-بغدادأننىسهيله رسحان سلمان518601

ي404141 دكتوراهفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرماجد جودة لعين 

دكتوراهفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرباسم علي خريسان9758

دكتوراهفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمشتاق قاسم جعفر560667

دكتوراهفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمظفر صالح محسن223398

دكتوراهفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرقصي زين العابدين طعمة406066

ي لفته223746
دكتوراهفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرصادق هاب 

ماجستيرفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعالء تركي خضير338220

ماجستيرفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرامجد زين العابدين طعمة337720

ماجستيرفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء لطيف403772

ماجستيرفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعقيل عماد حسير 507217

ماجستيرفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكروسام سعد عبدالقادر332612



ماجستيرفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراحسان هاشم سلطان506936

ماجستيرفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد عبدالحسير 23858

ماجستيرفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرامير ماجد حسون550146

ماجستيرفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعالء جابر نعمة223801

دبلوم عاليفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعيىس عبدالوهاب مجيد507321

دبلوم عاليفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرليث تركي خضير337730

دبلوم عاليفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرازاد علي محمد332447

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعلي عباس جاسم405609

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرقيس زين العابدين طعمة332627

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراكرم صادق يوسف9206

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالعظيم ابراهيم405885

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحازم عمران عيىس404813

ي علي337896
بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحسن منق 

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعلي عالء قاسم403457

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكررياض معن سلطان3159

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد وسام مؤيد صديق24062

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرفؤاد عبدالزهرة عبدالحسير 24027

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرامجد علي محيبس405912

ي حسير 507299 بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرابراهيم صي 

ي محسن8976
بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعباس راض 

ي ردام223429 بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد صي 

 علي23789
بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحميد حسير 

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكررعد محمدعلي رحمن405556

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس علوان23927

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحسام صالح سعيد559981

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكروليد خالد اديب507311

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرشوكت صالح هادي402691

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراحمد جابر نبهان405573

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرفالح حسن حمزة518624

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعلي راسم محمد223372

ي403595 بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمجتن  غانم ناج 

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعالء فرحان كريم9216

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراحسان فليح موس502345

ي عبيد9049 بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرسالم خاج 

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرسالم ناهض زمام337757

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحامد اسد احمد338711

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعقيل سعد علي399387

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراوميد مهدي غريب9485

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمصطق  وليد رضا403701

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرسعد فائق عبدالرزاق405901

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرستار عبدالجبار جاسم223412

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمهند احمد خميس507185

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرايهاب عبدالرزاق جعفر223509



بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراحمد قيس زين العابدين332360

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحسير  اياد حميد332731

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد علي223418

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراحمد سعد علي223325

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرايمن عبدرضا جليل337781

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم سليم223357

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمهند قاسم شعالن404113

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  موله404852

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد قاسم23812

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكريوسف هاشم حسن9062

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحمزة ابراهيم فرج501086

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعباس عالءالدين كامل405628

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرامير امير  كامل338288

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعبدالعظيم باسم محمدصالح550377

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرفرات فارس ابراهيم506994

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرامير علي معلك337910

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحسن ثائر مراد9255

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالغفور محمد332702

ي404274
 
بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم عبدالباق

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمرتص  سعد رحيم223512

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 23979

 علي كاظم507031
بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرنبيل يوسف شكر223520

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكررجاء علي نارص9612

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرلؤي صالح مهدي507124

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرتحسير  كريم محمد338700

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعادل علي حبيب223349

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرامير  كاطع عباس338632

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عبدالكريم9690

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرخالد جواد علي405863

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم هتلر هاشم507193

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد داود سلمان404454

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراثير عبداالمير حنون73381

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرايش حافظ فرمان507010

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكررعد كريم عبدالرضا404475

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكركرار زكي مصطق 23775

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراثير كاظم عبدالحسير 405510

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعاصم ابراهيم نارص9471

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرخرص  عباس محمد9405

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكريوسف خالد رحيم405734

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحمزة صبىحي فرحان405833

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرسهيل نجم عبدالكريم507119

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكررسول جاسم سيد9190



إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراحمد عالء حسير 507014

ماجستيرفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحمزة حسن حمزة404936

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعلي لطيف علي223365

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعثمان غالب عبد72848

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرايمن مظفر صالح223390

هللا نعمان9160 بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراحمد خير

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرامير رسمد محمد559759

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرابراهيم صفاء حسير 507025

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعلي محمد حمودي9198

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم عبدالحسير 332568

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكركرار خالد حسن337837

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكريوسف اياد محمد3145

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراسالم فارس محمد559958

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرابراهيم واثق ابراهيم23933

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمصطق  هاشم قاسم73333

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمنتظر خرص  فاضل332396

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرنور صباح حسن223759

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد حيدر صادق23960

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد عالء حسير 507015

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمد موفق405843

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحيدر يوسف محمود23839

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحيدر اياد عبدالعزيز223559

ي337821  لعين 
بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرغيث مرتص 

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعلي ثامر حميد332743

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراحمد مؤيد عبدالعزيز506945

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكركرار عبدالجبار جاسم223406

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد باقر علي فرحان8959

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرسجاد سعد قاسم403622

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرزيد معن عبدالجبار507237

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعلي اكرم سلمان223324

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكريارس عبدالكريم حسير 507258

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكررسمد صباح غالم338617

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرسفيان طالب جاسم8964

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعادل باسم عبدالخالق23964

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحسير  صادق حسير 223425

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحيدر عماد رضا3138

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرسيفالدين هلي  هاشم338478

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرجواد محمد كاظم72938

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراثير علي معلك332541

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرارى خليل وفري23788

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعمار ربيع صحب338356

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي رضا زغير223424

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرسالم حاتم محيبس332439



بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحسنير  عالء حسير 223591

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعمار جمال علي9413

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكركرار صادق سلمان223581

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم جواد8813

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرزيدون عبدالعزيز مراد9462

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعلي سعيد منصور24046

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا امان223322

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرجعفر صادق عبدالكريم8957

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحسام قيس زين العابدين333029

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد مراد332505

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد خليل ابراهيم223716

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحسام الدين هالل صادق403567

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمشتاق حاتم محيبس332550

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمصطق  وسام عبدالصاحب223366

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراحمد ماجد عبد223328

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمصطق  معن عبدالجبار507245

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرسجاد واثق انور338734

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكررائد عبداللطيف سلمان23752

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرموس امير  كاطع506970

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرخالد رجاء علي9662

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراحمد جالل محمود24033

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكريونس فارس عبدالحسير 559752

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحسن هادي قاسم550352

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعبداللطيف فاروق يحنر507142

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكركرار امير صدام559938

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمصطق  عقيل كريم338727

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حيدر مصعب224106

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق عبدالكريم3127

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمد مراد333893

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمنتظر مهدي صالح9146

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراحمد وسام علي9779

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسير 224083

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمدمنتظر عادل مسلم406044

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد حيدر مصعب9731

 سمير عبد223779
إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمنتظر احمد كريم72652

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمهند عادل داود223309

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد كريم73310

 احسان محمدعلي224375
إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد يزن محمد223763

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعمار غيث محمود223789

 علي عباس223434
إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محمد406072



إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد حسنير  رضا223404

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي صالح338660

 علي طالب404688
إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحسير 

 جمال علي72672
إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعبدهللا باسل جبار9479

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمرتص  خالد جبار332660

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكريوسف فارس عبدالحسير 560660

 علي عبدالحسن223775
إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرزيد ليث حسير 507039

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرباقر قاسم حمود223737

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعبدالسالم عادل ابراهيم406030

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحسن اياد احمد223371

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكروسام باسم محمد223996

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد عالء لطيف405455

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  مولة338417

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد علي دواي9093

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرسجاد خالد جبار332531

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرسيف الدين ناظم عبد9015

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعلي عماد احمد507036

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعمار عبدالجبار جاسم338529

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكراحمد محمد نرصهللا223945

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان محمد223376

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرسجاد حيدر عباس3134

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرتق  هللا سالم محمد338603

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمنجد سداد سلمان3150

ي405467
إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمنتظر يوسف ثاب 

دبلوم عاليفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم نارص223410

دبلوم عاليفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعلي جمال عبدالقادر337743

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرلؤي كريم حسن24051

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعلي عبداللطيف سلمان23764

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرصالح محمود صالح405755

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكررافد عبداللطيف سلمان23758

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعبداالمير عباس محمد223689

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرحاتم عبيد محسن223448

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرسعد محمدعلي رحمن405650

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرلؤي حمزة عيدان223368

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعدي محمد عبدالحميد223370

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادذكرعدي حسن محمد507179

دكتوراهفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىسعاد سليم عبدهللا338752

دكتوراهفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىاخالص عباس جي 223817

ماجستيرفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىشكلة هلي  هاشم507205

ماجستيرفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىاخالص مهدي عبدهللا405630

ماجستيرفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىهالة وسيم منعم223316



بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىلقاء كامل حبيب223496

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىميديا عبدالجبار كودرز24039

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىانتصار عودة لطيف416543

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىزهرة حسن رحيمة297918

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىحنان عبدالقادر حسير 223319

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىهيفاء مهدي جاسم404193

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىامل نعمة حسن9815

ين محمد نوري405979 بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىشير

ه محيبس محمد223379 بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىسمير

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرجاء علوان نارص506960

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرقية جابر عمران332367

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىحنان عبداالله حسن8996

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىذكاء محمد رضا146811

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىسهاد عباس حسن8982

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىزينة ثامر محمود511922

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىسوزان جوهر صفر9077

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرؤى هادي قاسم23876

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىففيان زيا ميخائيل404323

ي550310 بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىعبير وهيب ناج 

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىبان عبدالرضا صالح337925

ة عبدالزهرة محيسن507138 بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىامير

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىبلقيس زامل صبيح405855

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرنا عبدالمجيد معتوق223482

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىامال حمود لفته333017

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىازل تحسير  كريم404166

اسيل فاضل علي9717
بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

اسماء علي شفيق8968
بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىتغريد قاسم داغر9005

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىميسون عبدالرزاق جميل403904

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنغم بشار رشيد404228

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرشا مصطق  عبود550370

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىلبن  مازن عبدالصاحب9789

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىهمسه اسامة صادق507131

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىهدى عبدالرحيم جمعة560967

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىدانية يحنر كاظم506947

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرؤى صالح سعيد559988

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىعلياء حسير  مولة404908

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىفاطمة سطاي عباس405541

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىايناس عيىس موس550358

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىزهراء مازن عيىس332454

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنجاة خلف عودة224036

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىهدى محمدحسير  جاسم406057

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىارساء صالح محمدحسن23845



بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىايمان حسير  مولة404877

ة جهاد بعيوي338203 بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىامير

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىايات حميد مجيد72921

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنور عادل ابراهيم405932

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىسىح  عامر جبوري332406

اسيل رعد علي223362
بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىسوزان عادل ابراهيم405970

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنهله عوف عبدالرحمن405727

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىوصال مجيد حسير 223441

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىثريا حسن داود404560

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىزاهدة حسير  عباس223921

ى نوري حسن72892 دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىبشر

ى محمد حسن337868 دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىبشر

سناء علي اكي 23948
دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرؤيا محمد صاحب338644

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرملة رشيد ابراهيم332676

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرنا هادي باشا550344

ابتسام جاسم محمدعلي507884
دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىزيان اسماعيل شمة507197

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىاطياف محسن حنون506964

ى عباس غالم23952 دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىوصال احمد فرحان223420

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىوفاء صالح جعفر404502

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىاخالص خيون ناهض405703

انتصار سامي علي506940
دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىانعام محمد صحن337794

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىفادية احمد حندول404732

تغريد محمدعلي صادق405028
دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىدينا محمود احمد9488

ايمان علي اكي  مهدي23781
إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىعفاف جبار كريم405099

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىيةهار محمد نوري332459

يف عبدالرزاق507227 إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىاسيل رسر

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىاخالص حسير  موس23942

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىاسماء حمود لفته24058

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىمصطق  مهدي مومن507148

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىانتصار كريم محسن332953

ماجستيرفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنورا باسم ابراهيم332433

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىديار فالح حسن404291

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرسل حيدر صادق23748

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىسندس ماجد جابر507279

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىايات شهاب احمد9497

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىسارة قاسم عبد223852



بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىزينب حامد جبار405116

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىامنه رضا عبدالجبار338673

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنور شهاب احمد9038

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىامل صاحب عبد405892

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىارساء قاسم كريم223409

جوان محمد علي405595
بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىشيماء مراد سهراب332480

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىدانية انور صادق550374

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنور سعد مبارك23880

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىحسير  عدنان كامل506984

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىفاطمة اياد احمد405683

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىزهراء صالحالدين شاكر392888

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىغفران سالم جبار333005

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرغده احمد خلف23970

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنور جالل حميدي550384

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىتبارك ربيع صحب338742

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىفاطمة جاسم عبدالحسير 332595

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرؤى خالد رحيم405770

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىشهد حيدر عبدالواحد332421

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنور حميد حسير 8988

اصاله علي حسير 23974
بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىدعاء ماجد كاظم223653

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىشهد محمد عيىس24014

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرسل فؤاد خلف332380

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنورس طه سلمان223546

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىمريم جمعة وجر223891

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىزهراء فالح حسير 338188

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىمريم مزهر محمد338126

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنشين محمد صالح337770

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنبا رحيم عباس404411

اية رجاء علي405743
بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنور فليح حسن9056

ريام جمال علي23825
بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىايات فارس ابراهيم507029

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىناز محمد مراد405956

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىتماره محمد عبدالقادر496085

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىاية مقدم فير هللا9024

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنورا عيدان صاري223345

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىفاطمه عبدالكريم عبود9803

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرنا عبدالقادر حسير 404347

فاطمة خالد ولي404373
بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

ي405676
بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىتقوى يوسف ثاب 

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىحنان ابراهيم فرج501075



بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرند جالل حميدي550390

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىسارة هاشم حسير 23955

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىانوار ماجد جوده404254

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىغفران يزن محمدفريد72767

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنبا محمد موفق406012

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىايالف شهاب الدين احمد9810

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىمارال محمد بكته338165

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىهديل هشام غازي73268

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىضىح جالل خضير332765

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىسجا ماجد كاظم338438

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىفاطمة جواد كاظم3198

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىريام نبيل يوسف224160

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىسارة فارس عبدالحسير 559769

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىطيبة فرحان احمد507269

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىزينة طه سلمان223531

زهراء علي عبدالحسن223586
دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىاسماء فاهم حسن405692

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىعال عدنان محمد223338

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنرجس منصور عبد332650

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالقادر بهاء223705

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىسارة سداد سلمان3164

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىصفا سعد صبىحي405719

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرانيا عبدالرزاق محمد223439

داليا رجاء علي223565
إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىزينب شي  سعيد224048

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىفاطمة عماد عبدالمجيد338508

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىسىح  طارق علي334013

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىمريم مؤيد خالد223343

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىروان سالم محمد73411

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىزينب سعد صبىحي405614

فدك محمدعلي حميد406081
إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىمينا عالء عدنان405699

ين محمد علي405586
إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرسر

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىهبة اياد احمد223360

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنور فؤاد عبدالمجيد338489

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىشهد محمد صالح332691

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىهدى مازن عيىس405710

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىتبارك جعفر نظام405601

هيام جمال علي23832
إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىهبة سالم اكي 223419

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرؤى مصطق  عبدالقادر507159

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىزهراء عدنان جواد9747

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىزينب عادل داغر223433



إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرسل انور عبدالرزاق9437

زهراء رعد علي332337
إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىزينب مازن عيىس406049

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىفاطمة حاتم فرحان223491

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىيش سالم عبدالعزيز23754

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىساره عباس فارس332715

ي223719
إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد راض 

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىورود عدي حسن507044

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىشهد عدنان مصطق 338593

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىرسور حميد حسير 23804

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىتىه محمد موفق405946

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىحوراء مشتاق نعيم333963

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىبيان حامد جبار297960

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىامنية عامر جبوري405052

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىتق  سالم محمد223430

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنور مهدي صالح405483

نجاة محمد علي405603
بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىنوال وهاب احمد403546

بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىشيماء صباح عبدالكاظم332754

ي72737 بكالوريوسفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىمن  كاظم ناج 

ان محمدنوري جاسم405995 دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىسير

دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىسهيلة عاينه كرم23793

رغد علي محمود72806
دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

ندى محمد علي405618
دبلومفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننى

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىايمان سلمان احمد404428

إعداديةفلسطير  الثانية51064الرصافة-بغدادأننىعلياء داود علوان333999

دكتوراهالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرستار جابر حبيب12114

دكتوراهالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل محسن518129

دكتوراهالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرظافر حرب عويجيلة450813

دكتوراهالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرساري تحسير  ريشان517881

دكتوراهالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعلي حافظ عباس14072

ماجستيرالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرطه محمد سعيد220508

ماجستيرالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعلي عوض عزيز14159

ماجستيرالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرسيف سعدي علي386625

ماجستيرالكرادة81065الرصافة-بغدادذكراحمد رعد مهدي517724

ماجستيرالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرليث ابراهيم خليل387180

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرخالد كاظم عواد517872

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعماد عباس حسن517827

 محمدعلي220550
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرفارس حسير 

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعلي حامد عباس518194

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعقيل طالب مهدي14069

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرغالب جليل حميد12143

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحسن علي عبدالباري12099



بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكررسمد اسماعيل ابراهيم219511

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرهيثم قحطان عليوي450229

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرميثم حمزة محسن219479

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعامر حاتم رشيد388180

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم جواد14104

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن فخري عبدالرحمن390540

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكراحمد محمد جواد219501

 يحنر داود12569
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحيدر خرص  احمد14165

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحسن مزهر حسون12572

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمحمد رضا محمود517709

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكررضا زهير مجيد12575

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمازن رضا محمود518161

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكراحمد عادل حسن386602

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم عبيد449902

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح حسن390629

ي386680 بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعلي زهير خير

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرانس جبار صادق377154

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرماهر حيدر جاسم386842

 علي كاظم12579
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرالحسير 

ي220528
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعلي محمد راض 

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرقاسم غازي محمد386559

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرغسان سنان صاحب450795

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكراحمد رياض عبدالخالق14084

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد داود517495

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  عبدالرضا386314

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكراحمد ياسير  حمد450811

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرسيف رائد سعيد390513

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرثامر عبدالخالق محمد521172

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعالء محمدجواد صادق12578

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكربشير حافظ محمدجان12125

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسن عبداالمير219518

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرجواد سليم جواد12111

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمحسن شاكر سلمان220546

 علي حسن388539
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمرتص 

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحيدر يحنر مجيد220530

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرانمار ابراهيم امير 517681

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكراحمد سمير احمد58427

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحسنير  يحنر داود14075

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمجيد محمدعلي مجيد553076

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعلي احمد هاشم20733

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرضا كاظم517856

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمحمد هادي شلش220503



دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعلي سعدون شكر387097

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادذكركاظم طالب محمد علي20822

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحيدر هادي شلش12537

 صالح حسير 219516
دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ي220511 دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعلي رمضان ناج 

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحازم صالح رديف220525

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرفاضل خلف مهدي518004

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحيدر تكليف شهيد553077

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادذكريحنر ضياء عباس12146

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرسيف عماد حسن450214

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرماهر محمود مهدي14130

ماجستيرالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمحمد سعدي عبد12132

ماجستيرالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد جلوب450800

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرفادي خليل ابراهيم386572

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمصطق  اياد طالب518219

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعلي يحنر داود14124

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحيدر فاضل كريم390582

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمحمد حيدر سالم387193

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمصطق  صباح سلمان14250

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعالء كريم ارحيم12577

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم حسن219506

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمحمود عبدالمناف فاضل553091

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمصطق  رباح صالح220534

ي304662 بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعلي منير ناج 

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكريوسف صفاء عبداالمير386582

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحسير  قصي سالم388258

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمحمد ناظم فاضل386643

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعمر علي زهير386886

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعلي عادل عباس220544

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحيدر رسمد عزيز167162

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرابوالحسن حاتم علي449899

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعمار نزار امير 386628

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكربارق صادق محيسن12552

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرامير  منير امير 521038

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعبدهللا علي سعدي14230

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحيدر فاضل جعفر219464

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرفاضل رعد فاضل219491

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكراحمد الياس الماس390715

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرسالم صفاء رشيد14268

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكررسمد رعد عبدالجواد17268

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرامير جمال ريمان450792

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرزينالعابدن جاسم عبد14208

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرزيد نجم عبد150731



بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد جميل521013

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكراركان عبدالعادل حسير 14182

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعبدهللا نبيل شكر553089

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحسنير  عارف محمدحسن14410

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعلي عارف محمدحسن14136

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحسير  صفاء عبداالمير12128

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكربراء باسم نوري388321

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكراثير وائل شاكر386577

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكربالل ماجد سعيد386325

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمحمد سامي محمدجعفر450105

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعلي محسن شاكر220536

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادذكراياد محمد لفته12130

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل كريم449922

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرسيف علي حسن12141

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم حسن220524

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحردان جميل عطية220538

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرابراهيم احمد صادق450132

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعيد مجيد386637

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحسن عباس علي220523

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحسن محمد علي450801

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعبدهللا مهند محمد12137

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرجعفر سعد جليل14133

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحيدر محمود درويش450059

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرباقر ثامر باقر14092

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرابراهيم عصام عبدالكريم521058

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعبدهللا فارس حسير 14120

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحسن عادل عباس450804

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعبدهللا يحنر داود12561

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرباقر محمد علوان12564

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكراحمد حازم صالح220526

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرذوالفقار نبيل صادق220547

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمرتص  زهير عبد220520

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرسجاد باسل داود521003

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرطه عبدالصاحب ابراهيم450816

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمنذر قيس منذر12560

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرليث صادق كريم12565

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمؤمل عصام محسن220549

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرذوالفقار علي يوسف220505

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء ياسير 14300

 علي سعدون14117
إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي518099 إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعلي صباح اشجير

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعلي مصطق  صالح220512

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  تاية14485



 علي عبدالحسير 450149
إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمحمدحسير 

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمحمدصادق علي عبدالحسير 450118

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكريوسف علي مالك517550

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرهاشم حسير  حسن376582

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمحمد عماد محمدعلي450785

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحسان فاضل حسان14239

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمبير  قيس محمدجواد388455

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكريحنر كاظم حسون450789

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعبدالعزيز مهند محمد12133

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحسير  نمير احمد12139

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعبدهللا بشار دامر17295

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكراسامة علي حسن12568

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرامجد حسن نعمة376594

 حسن عبداالمير220540
إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد جليل12145

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم حسير 14082

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرمحمود محمد عباس14125

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحيدر ابراهيم احمد12538

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرقيس محمدجواد صادق220519

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادذكربالل فاضل جعفر14210

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرحيدر شامل جاسم450797

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادذكرسلمان زهير سلمان388083

انتصار شاكر علي اصغر14088
دكتوراهالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

ماجستيرالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىهيام تكليف شهيد553093

ماجستيرالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىايناس حسن محمدحسير 12151

شهد علي زهير386530
ماجستيرالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

ماجستيرالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىجميلة فاخر محمد450794

ماجستيرالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىهبة حسير  يحنر220504

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزينب خضير عباس12115

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىناهدة حسن جاسم12098

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىماجده حميد كاظم219485

الهام محسن علي220514
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىغنية عاجل نفل169235

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىاقبال نصيف جاسم12126

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىموارد محمد طه14218

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىرشا غائب تايه390490

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزينب حميد عبداللطيف12127

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىفائزه احمد مهدي390742

ي ديكان219513
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىرسى عبدالغن 

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىبسمة عدنان محمود450196

رشا علي حسير 12562
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

رغد علي محمود450162
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىهند عبداالمير حسير 12576



ة عباس داود219509 بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىسمير

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىبلسم غايب كاظم12097

وسن محمدعلي عبداللطيف14115
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزينه سعدي مهدي220510

رغد باقر محمد علي12574
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىسهير خليل هادي14447

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزينب علي جاسم12108

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىازهار حسير  سلوم12112

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىرنا عبدالحسير  رشيد387112

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىبيداء محمود جاسم386563

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىيش سمير احمد58448

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىفاطمة صادق حمود14420

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىلمياء فايق حبيب12116

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالواحد عبدالخالق12548

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىايفان ماهر كاظم386876

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىضىح عالء محمدجعفر517700

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىسندس يحنر عبد219499

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىرونق عبدالكريم عباس12546

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىداليا حسير  عبدالرضا386311

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزهرة ذرب ابراهيم12105

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىندى ضياء عبدالحسير 386556

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىدعاء عصام بدر393027

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىوداد قاسم بلبول450807

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىرساب محمد طه14226

ي386665
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزينب عزيز سبن 

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزينب محسن صالل12102

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىشهد فارس حسير 220552

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىاسيل عبدالرزاق حسير 450208

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىعذراء عبدالرزاق حسير 517891

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىنور عامر احمد449964

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىفاطمة غزاي عمران449920

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىامال خضير عزيز219489

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىفرقد صالح جواد390396

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىجنان حمزة عباس386861

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىوفاء عباس مجيد12549

سناء كاظم علي220518
دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

ين نعيم جمعة12566 دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىشير

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىمن  عباس مجيد388027

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىنىه حسن عليوي219494

ي وهيب386569
دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىهناء غن 

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىفريال ماجد حابس22128

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىغصون قاسم لفته14231

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزهراء عصام بدر392969



دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىسحر فخري عبدالرحمن220532

ى جالل محمد449994 دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىسماح عصام فاضل14676

ايمان حسن علي12129
دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

ي14134
إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىمن  عبدالهادي حساب 

ي517519
إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىدنيا حميد راض 

ي386850 إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىازهار يحنر ناج 

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىوسن صالح حسير 12120

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىندى محمد صايب يارس449976

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىاكرام فاضل حسير 386659

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىسعاد عبد كاظم220542

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزينب محمد جواد449979

ي12134 إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىرقية يحنر ناج 

ي محمود450228
إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىاخالص هاب 

ي517655
إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالكريم عبدالغن 

دكتوراهالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىرقية فالح حمادة304696

ماجستيرالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىايناس يوسف فاضل12119

ماجستيرالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىعذبة باسم محمود388047

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالحسير  رشيد386621

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزينب حمزة سلمان121263

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىدعاء حسير  عبدالرضا386429

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىفاطمه مالك هادي518107

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزهراء جمال عبدالرضا390012

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىحنير  حامد يش12542

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىسكينة عالء عبدالحسير 386870

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىمريم عماد عبدالمجيد521008

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىنازك ماجد يارس12107

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالحسير  عبدالصاحب14244

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىمروة عبدالسالم سلمان14328

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىنور صادق حمود12117

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىسمر حسير  جواد499441

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزينب جمال عبدالرضا387166

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىغفران عبدالكريم احمد14158

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىاية يارس عبداالئمة167160

ي450817
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىمشة محمد غن 

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىارساء علي عودة386653

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىياسمير  صاحب ابراهيم14073

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزينب خالد حميد387975

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىدعاء صادق حسن386611

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىمريم ثامر كامل386566

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزهراء عادل عباس14152

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىاية زهير حسن12122

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىتمارة ميثم جبار553094



بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىايات سعدي شلش14094

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىنور حسير  جاسم12124

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىسمر صالح سلمان14461

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىهدى مناف جابر168469

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىمريم ثامر باقر14111

دعاء علي حسن388512
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىامنة محمد علوان12106

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزينب عالء فليح553088

ي12100
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىشهد فالح تق 

شيماء علي عودة386673
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىسارة ناظم فاضل387222

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىجمانة حامد يش12540

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىنبا عادل محمد393005

ايمان علي صالح386545
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

سارة مكي خزعل386551
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىغفران ماجد سلمان553079

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىفرح طالب محمدحسير 12553

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىاسماء محمد صالح14163

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىفاطمة اكرم عبداالمير171696

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىنور فالح حمادة304681

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىصفاء صادق حسن386618

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىليال قيس محمدجواد388439

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىنور حيدر حكمت14139

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىفاطمة عادل عباس14137

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىرسل عارف محمدحسن14222

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىغفران محمد حسير 12131

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىهديل حيدر عبدالزهرة12140

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىانوار صباح عبد450174

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىمنار قيس محمدجواد12104

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىرقية قيس محمدجواد450065

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىرفاه محمد جالل449969

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىمروة طالب محسن14639

غفران حيدر عبدعلي14203
دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىهديل بشير عبد219496

نداء هادي علي450045
دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

غفران علي صالح450787
دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىاالء صادق حسن386614

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىفرح محمد كامل12528

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىرحمة طالب شكر12559

صفا علي يوسف220506
إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىامنه محمد مجيد517572

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىحوراء فارس حسير 12110

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىلجير  حيدر ابراهيم521057



إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىمن  فارس عبداالمير14313

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىمريم نمير ابراهيم14502

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىنورالهدى قتيبة ابراهيم220500

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىمن  محمد حمزة14742

نور جعفر علي447035
إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

ق حسير 12563 إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىنورالهدى استي 

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىتبارك محمد جالل450802

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد علوان12531

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىنور كاظم مطنش14079

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىانمار حمد كامل12138

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىمروج عباس مهدي521174

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىتبارك احمد اسماعيل14509

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىفاطمة عالء محمد517693

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىنرجس حامد جاسم169578

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىقمر عصام عبدالكريم14309

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىشيماء ثامر مايح386608

ي553083 مريانا علي صي 
إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىقبس اسماعيل احمد450093

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىسبأ خليل ابراهيم388288

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزينب عظيم شاكر20144

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىرند بهاء جليل14081

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىفاطمة مرتص  زبالة12567

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىعبير سعد جاسم450021

ايات محمدعلي كاظم220515
إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىفاطمة طالب محمدحسير 12571

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىشمس محمد لفته12558

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىدانية محمد مرتص 388229

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزهراء سعد جليل14289

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىدعاء سالم تكليف220507

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزينب سمير امير12570

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىامنة حسن هاشم391092

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىغفران احمد اسماعيل14435

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىرانية مصطق  صالح220513

مريم علي رمضان12556
إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

اية منصور علي220509
إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

ي وحيد روضان12550
إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىاماب 

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىسىح  جعفر عباس304746

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  علوان12573

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىرنا صالح حسير 12543

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىرقية اسماعيل خليل12144

اشواق شاكر علي اصغر517593
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىزينب محمد علي مهدي518048

رائدة شاكر علي اصغر220553
بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىايناس محمد جاسم388351

بكالوريوسالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىباسمة عبدالوهاب يوسف517627

دبلومالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىسهاد شاكر حميد517734

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىانسام صادق كاظم390611

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىانتصار صالح حسير 219504

إعداديةالكرادة81065الرصافة-بغدادأننىبيداء سالم عمران386630

ماجستيرالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرصفاء عبدالرزاق عبدالحسير 173666

ماجستيرالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمعتصم محمد عبدالمطلب561589

ماجستيرالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرسامر مؤيد عبدالمجيد316908

دبلوم عاليالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد عبد الهادي561598

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم تايه462734

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرميش عبود محمد513333

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرفائز محمد جاسم24944

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرحيم فري    ح24662

ي304877
بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرغيث محمد راض 

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرماجد سليمان رضا561626

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكراسماعيل احمد حسير 449912

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرحسنير  فائق خضير24768

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرميثم صباح صادق513353

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعلي رعد فاضل24927

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمجاهد محمد مىحي الدين462633

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالعباس محمدعلي462538

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعدي عبدالرزاق عواد24983

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكركرار محمد محمدرضا24831

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعمر سمير سعدي462913

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكروليد خالد اسماعيل23928

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعبداالمير صابر خضير521006

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعلي سمير سعدي463004

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرايهاب مزاحم صالح504619

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعلي مؤيد كاظم24861

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرصفا عباس عبدالحسير 316729

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم عبدالصاحب504527

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمصطق  فوزي جعفر462638

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعمر فالح عبدالمهدي504571

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعبدهللا طالل حميد316629

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرابراهيم خالد موس174098

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكروقاص سعد عبدالجليل450808

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمحسن حسير  عودة310377

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرسيف عبدالكريم رسىمي462501

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرسعد محمود علوان462630

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرالحسير  سمير سعدي463058

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكركرار محمد صالح23999

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالستار محمد462753



بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن سعد طه462957

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبد زيدان316579

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محمد24082

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكراسامة سعدي رشيد173765

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكراحمد عامر عباس462583

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكروسيم رفعت عبدالمجيد24035

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكراحمد سامي عبدالجبار24706

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عامر امير 173994

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكررضا محمد محمدرضا24418

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمصطق  عدنان مظلوم23920

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرالحمزة سمير سعدي462897

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعصام عدنان كاظم23537

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعبداالعل حسن فيصل172872

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعلي احمد عبدالهادي561613

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمحمد غانم ابراهيم462625

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم خزعل316982

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعلي شاكر محمد463021

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم هادي23516

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكروسيم نيسان حنا24757

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكراحمد ثائر سليم316211

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمحمد سامي الدين صي 24922

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكراحمد عالء فيصل316366

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعمر زهير غانم561592

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرحسام سعدي ميخا24670

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمحمد مهند محمد316485

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرحسام علي ابراهيم462830

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادذكربهاء جعفر صادق24507

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعلي كريم كاظم173806

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرليث فالح حسن23596

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعباس محمد حسن محمد ابراهيم24872

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكراسامة نبيل حسير 504497

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد عبداللطيف462696

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرصالح محمد صالح23934

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمرتص  احمد رشيد24889

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرغيث عماد محمد462718

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عبدالكريم جواد561581

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرحسن حسام حسير 504544

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرفادي عالء حسير 24450

 علي طالب521079
إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمصطق  ماجد عباس24551

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمصطق  عامر عباس462624

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالسالم فاخر24613

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكررسول عبدالرزاق عطوان24820



إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكراحمد حميد مجيد23961

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرمحمد جعفر صادق24956

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكركرار حسن حنون24537

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  جي 24691

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرعماد محمد عبد173858

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرفؤاد محمد عبد462855

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادذكرحيدر حميد محمد504603

ماجستيرالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىسىح  هاشم حسن24960

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىسحر فاضل حمودي24966

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىانعام هادي محمدحسير 504628

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىسناء عدنان حنظل462770

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىشفاء علوان حياوي450837

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىنادية جاسم محمد24526

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىهدى طالب فليح167157

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىهناء مهدي جوالن24866

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىحنان فاضل عبدالكريم504611

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىارساء جبار كاظم24998

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىصبيحة جليل نارص24697

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىافياء هالل احمد316671

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىعلياء عبدالرزاق عبدالحسير 171586

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىليل طارق داود24905

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالرضا حسن504576

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىمنتىه نوري عبد24681

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىاشواق محمود وسير 172756

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىميسون حسير  يوسف25062

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىحنان قاسم محسن23584

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىميس فليح علي376601

ي553100
بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىنغم شاكر حساب 

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىاعتقال متعب مطرود23468

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىسحر محمد نوح عبدالستار521025

ى مسلم علي24741
بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىبشر

ي316964
بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىنرمير  لطيف راض 

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىدينا عدنان مظلوم462572

ى عودة زوير561652 دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىامال ستار نايف504613

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىزينب كامل حسير 316320

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىهناء مطشر عاجل449917

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىزينب احمد جسام329227

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىارساء عبداللطيف حسن462863

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىابتسام مظلوم منهل504584

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىايمان صالح عبدالخالق504563

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىبتول سعيد زينل24397

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىهدى نعيم داود316766



دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىميس سعد عبدالرحمن23447

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىمن  منير احمد171650

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىايمان هادي مهدي24064

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىاساور احسان رمضان462885

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالستار محمد462525

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىبثينة حسير  ابراهيم24713

ي جمعة173944
إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىاسيل سبن 

اقبال كريم علي24373
إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىنعيمة عبعوب محمد24474

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىرنا كاظم مجيد24900

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىاقبال نارص عطية24912

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىتغريد خطاب زغير447223

ماجستيرالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىثريا محمد سلمان316237

ماجستيرالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىحنان سعد جابر317072

ماجستيرالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىهبة عامر عبدالوهاب561618

ماجستيرالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىعال عامر عبدالوهاب561624

ماجستيرالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىامنه عماد الدين محمد رضا504554

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىوفاء وليد عبدالحسير 23982

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىحال غازي خزعل504834

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىمريم قاسم جودة450853

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىاطياف عالء نارص23992

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىفاطمة فالح عبود23505

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىسارة سعد طه462970

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىاسماء طارق خليل23575

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىسارة قاسم عبدالمجيد504510

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىسىح  ضيف سعدون462822

 علي24072
بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىسوسن خرص 

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىنغم رشيد مجيد194534

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىرقية كريم خزعل24731

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىحوراء كريم ارحيمة23941

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىهاجر سعد طه463064

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىارساء حيدر عبد517037

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىشيماء سعد عبدالقادر316744

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىارساء قاسم خزعل317024

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىنرجس حسن فيصل172811

ي عبد317138
بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىصابرين حق 

ي حميد462984 بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىارساء صي 

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىتبارك اسماعيل احمد450081

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىزهور كاطع ثامر316297

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىايمان سعد جابر317047

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىزينة حميد عيدان316532

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىرسى كاطع ثامر316266

وز فلح حسن173897 بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىفير



بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىمريم عامر عباس450791

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىمن  حميد مجيد23969

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىجيهان عباس محمد24798

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىسماء فيصل حسير 462559

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىعفاف ابراهيم ابراهيم24354

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىجنان غازي خزعل316689

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىوسن لطيف جاسم24896

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىزينب احمد عبداللطيف462661

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىطيبة ضيف سعدون462793

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىانعام وحيد رجا24103

 علي24577
إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىليل خرص 

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىرنا عبدالكريم محمد23300

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىهناء فاهم عباس24433

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىحوراء ميش خرص 24621

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبدالسالم فاخر24880

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىوئام وليد عبدالحسير 24286

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىتق  سعد جابر317111

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىرفل طه شدهان316831

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىامال عمادالدين محمدرضا386378

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىرميم عادل عبدكاظم24780

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىتبارك رائد ابراهيم561586

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىسىح  حسير  سعيد23494

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىابتهال نبيل حسير 504503

ي316939
إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىنارين لطيف راض 

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىحنير  محمد صالح24814

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىابتسام كاظم عيوي24592

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىنور كاطع ثامر316861

دبلوم عاليالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىعائشة عادل حسامالدين24127

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىهدى سمير عبد167209

بكالوريوسالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىاقبال جبار حسن462606

دبلومالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىشيماء عبيس محمد23451

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىايمان شاكر محمود504520

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىصباح عبدالحسير  معن24097

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىاناس حميد محمد462947

إعداديةالسعدون81066الرصافة-بغدادأننىسهام احمد جاسم24307

دكتوراهكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرزياد قدوري حميد167490

ماجستيركمب سارة81067الرصافة-بغدادذكراحمد محمد عزيز450864

ماجستيركمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرجاسم احمد جاسم27722

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرليث حسير  محمود27855

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرغسان شبل خطار553035

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرظفار عزيز عويد280866

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرعلي احمد يوسف500221

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرفيصل عبود فيصل521166



بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرنارص نعيم حمزة27040

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرسامر عبدالعباس احمد26808

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرطارق عباس جميل26813

ي هليل167470
بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرعبدالحسن جوب 

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرسامر محمد رزاق450859

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرصفاء جاسب مبارك281242

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرغسان حسير  محمود27837

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرقيرص فارس عبدالرزاق500189

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرحسام الدين صباح مهدي282629

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرعالء عزيز موس26961

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرمازن حامد سلمان167459

دبلومكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرجمال علي جاسم553039

ي450862
دبلومكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرغزوان حسون عبدالغن 

دبلومكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكررائد رقيب اسماعيل281142

دبلومكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكراحمد نجم عبدالحسير 500326

دبلومكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرمحمود كمال مصطق 26800

دبلومكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرحيدر نجم عبود378752

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرحسن نجم عبود27825

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرياسير  عبدالسالم اسماعيل167462

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرمصطق  كمال مصطق 27771

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرجمال كمال مصطق 27939

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرعلي احمد عبدالجبار26906

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرمحمود صباح ابراهيم27746

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرزياد محمد فاضل27902

ي167501
بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسن جوب 

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرخرص  هادي صالح167452

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرنور علي حسير 47839

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرمصطق  اسالم خزعل167445

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكروميض محمد جاسم500361

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرهاشم قيس هاشم282595

وان رجب450857 بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكررجب سير

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرسدير الياس نوري281261

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرمصطق  فاضل عباس27577

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرأمير علي نجم282565

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرعامر داود سلمان500227

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرهمام علي احمد26907

دبلومكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرمحمد رقيب اسماعيل27946

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرعلي هادي صالح167448

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر حسن نجم281075

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرمعي   عبدالرحيم سلمان282536

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرمنتظر احمد عبدالجبار496158

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرانمار رعد كريم27913

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرحيدر علي وحيد450861



 علي وحيد450860
إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي167481
إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسن جوب 

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكريوسف نزار مصطق 26820

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرخالد وليد محمد281097

ي167485
إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرسيف عبدالحسن جوب 

ي167477
إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسن جوب 

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكراحمد عالء احمد27056

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكررسمد علي جاسم496100

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن هيثم علي26978

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  نجم282531

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرحيدر جواد عجىمي414480

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكريوسف علي جاسم26895

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرحيدر عبداالمير حسير 26935

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرعلي عيىس سيد167508

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرحسير  نجم عبود282518

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرسعيد مهدي شاه281064

دبلومكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرمحمد ظاهر محمدصالح167488

دبلومكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرعلي خليل ابراهيم511028

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم خزعل27017

دكتوراهكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىاالء فؤاد صالح26827

ماجستيركمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىلىم حسير  محمود27733

ي فرنسيس281087
بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىامال من 

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىهدى مجيد احمد167424

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىرجاء نارص محمد26858

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىاكد قاسم مهدي450863

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىسندس رشيد سعيد553038

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىالهام خيون ناهض524847

ية صالح صحن450856 بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىخير

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىزهره حسير  يوسف27664

ي378728
ة عبدالحسير  عاب  بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىامير

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىصباح كريم جميل27806

اس طه احمد27523 بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىعذراء عبدالستار قادر27687

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىلىم خليل هاشم281292

ابتسام علي حسير 26873
بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىيشى عباس جميل26881

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىاطياف حيدر عبداالمير27815

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىرسل اسالم خزعل378784

ي27697 هيفاء سلمان عرين 
دبلومكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننى

شيماء علي خزعل167457
دبلومكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننى

دبلومكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىهيام جاسم عبد26816

دبلومكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىعال محمود ابوالحسن27652

دبلومكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىانعام هادي ساجر27868



 علي احمد26919
دبلومكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىياسمير 

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىخلود عبداللطيف فاضل167420

ى جاسم حرش27923 إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىبشر

امتثال علي خزعل27710
إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننى

ري  هام علي نعمة450858
ماجستيركمب سارة81067الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىافراح عبدالستار خزعل500250

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىاية محمد فاضل26952

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىرغد احمد عبدالجبار27618

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىمحمد ضياء محمد26797

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىرحاب حسير  كاظم26790

شهد هيثم علي27028
بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىمريم قيس هاشم378832

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىحنير  منير محمد521165

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىاية اثير نوري282577

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىسوسن عبدالستار خزهل500243

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىسارة وليد خليل515431

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىلندا نيسان حنا515347

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىلينا نيسان حنا515362

وان رجب450855 بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىهبة سير

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىاوراس فاضل كاظم27639

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىهبة محمد فاضل27881

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىسهاد كريم عبدهللا27505

بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىمريم سعد حمزه27669

ي468769
بكالوريوسكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىحراء عبدالحسير  مناب 

رفل علي احمد26912
دبلومكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننى

دبلومكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىايالد جاسم عالوي167499

دبلومكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىحنان كمال مصطق 167422

ي511032 إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد صي 

فاطمة هيثم علي26902
إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننى

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىدعاء رائد ابراهيم167494

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىهاجر عبدالرزاق عبدالوهاب27955

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالرزاق عبدالوهاب26925

امنة هيثم علي26929
إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننى

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىنور عالوي خالد500313

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىديانا رعد كريم26865

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىاطياف حسير  نجم282521

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىمريم عبدالرزاق عبدالوهاب27484

شهد علي نجم378905
إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننى

إعداديةكمب سارة81067الرصافة-بغدادأننىتغريد جبار كاظم511033

دكتوراهخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعمار محمد نوري509010

ي ابراهيم507709 دكتوراهخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد حرب 

دكتوراهخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرسعد ساهي عباس292962

ي علي كمال23433
ماجستيرخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرهاب 



ماجستيرخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمحمد عماد رؤوف10101

ماجستيرخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد ثابت عبدالكريم151320

ماجستيرخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد عامر رضا150873

ماجستيرخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعباس سعدون محسن413656

دبلوم عاليخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعلي جودت عسكر507837

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعلي كنعان محمد293716

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمظفر عبداللطيف صالح291968

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعماد عبدالحميد عبدالرزاق551578

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرزياد عبدالرحمن عمر151782

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكررسمد قصي عبداللطيف293041

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكروضاح عبدالعزيز ابراهيم151113

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرحسن فلح حسن292195

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرحسنير  محمد حسن9996

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمصطق  حاتم هاتف291836

ي فتىحي292909
بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكررائد غن 

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرسعد عدنان هاشم508919

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرحيدر علي غالب جهاد151058

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعصام جواد كاظم551718

يف جاسم150862 بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرنصير رسر

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالمنعم علي294668

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعقيل مهدي بدع507958

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكريارس عبدالمنعم اسماعيل293364

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرزاهر ذياب محمد551601

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرساهر ذياب محمد551599

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكريارس فخري رشيد293237

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرحسن عبد هللا حامد416687

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعلي فارس عبداللطيف551574

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعدنان رضا احمد150915

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعلي رجب مولود150991

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرسمير عبدالكريم فيصل9952

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق عبدالعزيز عيىس150889

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرسيف توفيق جاسم150944

ي507843 بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكريوسف اكرم صي 

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن جليل جالل الدين151969

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد امجد محمد507647

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرخالد محمد فرهود23765

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء جليل292097

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد رمز سامي292233

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمحمد جعفر عبدالودود291886

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرامير  نبيل حسير 293829

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرابراهيم مازن ياسير 151252

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرغسان عامر محمود293758

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرليث علي رسن416662



بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء حسير 507908

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعلي ياس خضير151301

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد نعمان507873

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد نارص291951

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد عماد فاضل551726

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرسعد عبدالرحمن شكر292266

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعلي ثامر ابراهيم150933

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعبدالحميد عكرمة حميد151844

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد باسم محمد551597

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعصام كريم فليح561818

ي291934 دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرصفاءالدين صالح عبدالنن 

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرجودت كاظم احمد9963

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعلي ثابت عبدالكريم10107

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد جي  نعمة150774

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمحمد سعدي محمود151377

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعبدهللا صائب صديق151010

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرحسير  عامر رضا151040

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرباسم فليح حمود10093

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمصطق  صائب صديق151047

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرصقر صالح مهدي561820

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرحمن شكر293062

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكريارس قيس خليل551277

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرنديم حسان طاهر151988

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد مؤيد داود293919

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكردريد عبدالحميد جواد416850

ماجستيرخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرحسير  ثائر عبدالحميد23458

ماجستيرخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرحيدر ثائر عبدالحميد23683

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكركرار قصي عبدالقادر292109

باز محمد507900 بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعمران شير

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرحيدر عزيز علوان551270

 علي416340
بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد حسير 

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرسامر حسن طاهر414518

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرصفاء عصام عليوي293294

 سمير عبدالحسن293855
بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرامير نبيل لطيف294113

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمحمد منذر علي507768

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعد مصطق 551272

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل صالح507694

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمهند توفيق مىحي413654

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمصطق  جودت كاظم10081

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعبدهللا نبيل لطيف415652

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالعزيز عبدالمجيد415611

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكروائل نبيل عبدالجليل551275



بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد جودت كاظم10084

 علي كاظم398297
بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد مكي عبد151950

ي10053 باز محمدناج  بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرالوان شير

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعبدهللا مصطق  صبىحي23571

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرهاشم محمد فائق294567

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعلي زياد خلف293254

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمصطق  جمال عبدالحميد23504

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرسجاد كريم واعي414858

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمحمد رياض جعفر551273

ان مجيد ابراهيم413626 بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكركامير

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرجعفر حيدر جعفر508991

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرطه ياس خضير292934

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعلي بسام عبدالمطلب23701

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم احمد291910

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعبدهللا احمد سامي151889

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرقيس جبار محمد293275

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعبدالعزيز قحطان يوسف292142

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعمار احمد جي 23464

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعصام عماد عدنان507679

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمحمدبراء عبداالمير محمد293323

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعمار يارس عبدالمنعم294503

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرليث محمد اديب416829

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد عباس محمد151597

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد محمد غازي9983

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد كيالن415556

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم عبود9993

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرورود علي زوين10104

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد حيدر اسماعيل551278

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكريارس محمد صالح حسن291804

ي509043 باز محمدناج  دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكررضوان شير

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمنترص احمد جي 23675

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرفراس فاضل فيصل508970

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمحمد عارف علي151311

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمصعب كردي خلف293285

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن صائب صديق150852

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد صائب صديق23565

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد فاضل293970

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرفهد تحسير  خضير292985

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكررسمد احمد عايد551268

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد عبدالفتاح151361

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سنان محمود10003

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعامر عدي عامر508982



إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرصالح احمد صالح414962

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكريوسف صائب صديق23514

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمنير محمد صالح507824

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعلي تحسير  خضير9978

 علي416394
إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير 

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعلي نديم حسان10097

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرطه علي كاظم23341

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد اثير قاسم23332

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكريوسف احمد عبدالحميد10117

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد عبدالمنعم294630

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرسيف نعمان كاظم23352

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعلي عباس فاضل524801

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمد غازي23533

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرامير باسم محمد416803

ي291896 إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالرحمن راج 

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمحمد باسم محمد551595

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرغيث محمد اديب396442

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمصطق  عصام عادل151168

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعباس عامر رضا151577

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمؤمل ناهض شاكر415905

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعلي طالب سليمان561821

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعبدالحميد احمد عبدالحميد151873

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي رافد خضير151910

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد علي زوين9998

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرالعباس ثائر عبدالحميد10111

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عمار عامر507658

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعبدهللا علي كاظم10016

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمحمد وسام سمير150901

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعمار احمد قدوري414737

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرسالمة سعد سلمان151712

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد احمد551557

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرسامي محمد سامي414933

ي عبدالحميد291877
إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكروسام هاب 

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرصباح سلمان كريم23691

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعادل عبداالمير مجيد10046

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  فرحان مطلك293953

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكروسام مؤيد احمد151101

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمحمد كيالن عبدالقادر415588

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرفاضل نوري جي 509000

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرنبيل لطيف حسن294093

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرداود حامد عبداللطيف23377

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرمهند ناطق يونس293876

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكراحمد سعدهللا مجيد151755



إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادذكرافنان عبدالقادر احمد414901

ماجستيرخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىشيماء احمد قدوري415240

ين محمد علي508911 شير
ماجستيرخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننى

ماجستيرخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىصفية احسان كامل150814

ماجستيرخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىضىح علي حسير 507718

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىاسيا ثعبان نجم507699

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىتغريد عاشور شناوة507665

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالرحيم شبيب293349

ي294715 بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىنازك نزار صي 

ايمان عبدعلي عبدالحسير 293844
بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىنشين سلمان مهدي291943

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىوجدان قاسم عجيل151025

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىنغم رياض نصيف151391

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىتماظر محمد عاصم293487

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىفرح جواد عجىمي507764

ان احمد حسن560041 بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىسير

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىاالء ضياء احمد151066

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىحنان عبدالرحمن خلف551581

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىحياة عبد جياد508924

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىنعيمة كامل جاسم508906

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىابتسام جاسم محمد508978

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىسارة محمد غازي9988

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىرائدة حميد عبد414820

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىفائزه هادي محمود293007

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىريم عبداالله عبداللطيف9943

ميسون كيالن زكي151479
بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىرسية سهيل عبدهللا9959

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىمىه احمد تركي293053

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىصبا عبداالمير حسير 551604

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىميساء خضير عباس151081

ي416610  اسامة وهن 
بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىياسمير 

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىفاطمة هادي امير 73107

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىمروة عالء عبد293138

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىسوزان قاسم محمد10119

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىمها ياسير  حسن551727

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىزينب ابراهيم محمد415535

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىدينا داخل كاظم292093

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىحوراء جبار مصطاف561822

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىزينب بشارة جاسم398796

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىاثمار معن منيب24391

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىعذراء عدنان انور23706

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىمروة ايدن رشاد292253

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىفاتن عامر محمود292003



بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىعدوية كريم عطيوي294141

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىبتول نبيل حسير 293804

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىرنا محمد نزار292041

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىاوراس نوري رحيم291976

ي حمد509050
 
بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىميناء رزوق

ي23348 بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىايمان اكرم صي 

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىمريم انيس اكرم23551

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىمروة محمد عبد هللا507714

غام جاسم508937 بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىميس رص 

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىمروة صائب صديق23659

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىسىح  علي حسير 507760

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىسوزان جميل داخل23703

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىارساء غازي نجم الدين150809

ة كاظم محمد294122 دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىامير

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىسليمة جلوب عبدهللا150976

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىعلياء عبدالعزيز شنيف292026

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىافراح فاضل خليل415210

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىهدى مهدي صالح413802

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىنغم كيالن شهاب151546

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىسهيلة حميد مجيد151463

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىسلوى عبدالرحمن قادر292014

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىغصون عبدالمنعم احمد292078

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىفيحاء عبدالهادي عبدهللا294000

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىزينب ايدن رشاد507893

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىرسور عبدالقادر داود151000

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىحربية مجيد محمود152025

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالفتاح امير 292167

ماجستيرخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىمها عبدالكريم زينل292150

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىغادة كاظم محمدحسن293082

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىطيبة محمد عبدهللا507849

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىانسام باسل عبدالرزاق506811

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىزينب سعد صالح551255

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىامنة صبىحي محمود551591

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىهديل كريم فليح551264

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىزهراء منصور محمد23667

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىغدير قاسم عطيه507944

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىنور عبدالمحسن جي 415483

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىناديه قدوري محمد10024

بدور علي حيدر415405
بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىسما عبدالقادر غانم150958

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىزهراء ثامر ماجد150782

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىنادية نبيل عبدالجليل551274

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىتماره خالد عبدالرحمن293165



بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىارساء عماد رؤوف10057

ي507950
ة احمد كاض  بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىامير

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىمريم حسير  هاشم10086

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىنيلوفر معن عبود551611

ي413620 بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىشهد سالم صي 

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىسارة خضير عباس551628

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىريم هالل فاضل150879

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىنهاد الزم حسير 383586

نورالهدى علي حسير 413651
بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىرغد احمد موفق293788

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىهدى حسير  كاظم10063

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىايام كردي خلف293279

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىغفران شمس صالح413669

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىايمان موفق محمد151823

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىزبيدة وليد خالد507831

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىهدير اياد داود551259

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالكريم زينل293503

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىايناس خرص  زبون23694

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىهاجر احمد عبدالهادي551271

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىمروه وليد صالح10032

مروة علي محمد292836
دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننى

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىفرح عدنان هاشم151930

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىايات حسير  عبدالهادي507866

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىهند شاكر نهير551561

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىمنار محمد كيالن23541

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىعذراء عبدالحسير  فرحان293937

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىرغد باسم رحيم414528

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىسماء احمد صالح414974

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىهديل طارق حسير 551588

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىاية اثير قاسم23335

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىضىح باسم رحيم415284

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىسارة محمدرضا محمدكاظم152099

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىزينة احمد صالح414990

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىامنة عقيل جواد23649

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىمريم طالل خلف292807

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىاية احمد عايد551269

امال علي زوين9973
إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننى

مها علي زوين150831
إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننى

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىتبارك احمد جي 23663

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىشهد نعمان كاظم10037

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىنور شاكر نهير551559

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىورد الزهراء نارص عبدهللا23713

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىارساء موفق محمد413635



إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىريم نارص عبدهللا150866

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىاالء ثامر ماجد150906

نمارق علي حيدر احمد عدنان415878
إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننى

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىنور عماد رؤوف10067

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىطيبة معن عبود551613

ميامي منذر علي294696
إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننى

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىدينة محمد عبدهللا507858

ميسون علي لفته415437
بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىبلقيس محمد جهاد551612

ي جارو293887
بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىفادية عبدالغن 

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىكوثر عبدالمحسن جي 414506

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىعبير غازي حسن151091

بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىداليا محمد جاسم292787

ي551563 بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىفرح سعد ناج 

شيماء علي عبدالواحد507632
بكالوريوسخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننى

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىعلية كاظم غازي151505

 علي152112
ه حسير  دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىمنير

دبلومخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىسىح  عبداالله يونس10089

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىديما فاضل صالح507684

إعداديةخالد بن الوليد51068الرصافة-بغدادأننىجنان سمير حسن150824

دكتوراهبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرسامي جبار عني 427821

دكتوراهبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد صبيح صي 20802

دكتوراهبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراسعد عبدالكريم عالوي548333

ماجستيربغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمدحسير  جعفر محمدحسير 510079

ماجستيربغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرهاشم علي مهدي509765

ماجستيربغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحيدر عامر خلف77426

ماجستيربغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحسير  حسب هللا علوان310957

دبلوم عاليبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعمار سهيل عبدهللا21430

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعبدالصاحب غالم كريم509564

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرالياس خرص  الياس561798

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراحمد علوان حسن14573

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرصباح سلمان حسن332354

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعمار محمد كاظم427765

ي عليوي مرعي152945 بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحرب 

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرجبار حمزة طالل10288

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالرحمن عبدالسالم152854

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد عناد حسير 153080

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراحمد فوزي فاضل77056

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد خضير عباس21125

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرفراس عبداالمير عبدالسادة311336

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكررحيم علي مهدي310949

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيم طاهر311492

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرنصير مزهر بحت153196



بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد عثمان محسن311538

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرايمن محمد بسيط310978

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد فاضل427718

ي حسير 509774 بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرسمير عبدالنن 

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرخالد حمادي عطبان427606

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي صاحب منجل427902

ي حسير 311411 بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكررسمد عبدالنن 

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحيدر محمدصالح حسير 509163

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد عبيد محمد502703

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالوهاب عبدالرزاق20764

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرقصي عبدالكريم احمد509466

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرسعد محسن جاسم152794

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعمر عبدالنارص عبداللطيف548364

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد منصور صيهود548345

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكريارس ضياء عبد548366

 علي14830
 حسير 

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرماهر ضياء عبد548352

ي548335 بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكروائل كاظم ناج 

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرسيف سعد كاظم548350

ي548337 بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرزين العابدين كاظم ناج 

ي548336 بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرانس كاظم ناج 

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعالء مراد جواد311624

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحيدر فلح عبدالحسير 548365

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي حميد زيارة10538

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرزياد محمود شاكر21732

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عطوي509178

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرخلدون عبدالواحد علوان310759

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد محسن548349

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي خضير عباس509598

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد رائد حسير 33334

ى سلمان عبيد427697 دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكربشر

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمهند جابر محسن548346

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراحمد مصطق  علوان20364

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرامير عبدهللا سلمان20569

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعدي سامي زغير14580

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراحمد عباس عزت10342

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم محمد58607

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكردريد داود سلمان548347

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد عبد جي 509504

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرقيرص عباس سلمان10282

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي منصور صيهود548348

وب دكران561046 دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرارا سير

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرسمير صبيح جارهللا311714



دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي حسن ياسير 14147

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراحمد علي خضير311322

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرتبارك مهدي عبدالوهاب21522

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن عيىس422134

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعالء مزهر جاسم10273

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحكيم جاسم خجيور548340

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراياد حمادي عطبان427805

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان مراد427625

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد ابراهيم548353

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم مرعب548341

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرسجاد لواء حسير 510082

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرسيف عباس عزت14706

ماجستيربغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرنمير مزهر بحت310783

 علي حسير 311345
بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحسير  صادق خلف310981

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  محمد311373

يف33306 بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراحمد ثامر رسر

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرامجد رياض عبدالرزاق14782

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد باقر محسن جاسم20772

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعمار محمد رسحان20681

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي عقيل محمد14141

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحسير  محسن حطحوط20238

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرخالد وليد هادي20164

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحاتم كريم شاهر152679

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي محمد محمود21280

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرنبيل علوان محمد20832

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكريوسف جواد عبدالكاظم10249

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكاظم كريدي561027

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمهند سالم سيد509850

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعمر حسير  محمد311389

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرفاضل كريم عباس14753

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراحمد محمد بسيط310976

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمرتص  اكرم عجالن153594

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعبدالمجيد محمود خلف554918

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكربهاء كاظم جواد21480

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكررسول خضير سعيد10193

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرضياء حسير  عبدالوهاب14338

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعقيل مسلم كطوف21598

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي داود سلمان10431

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان كاظم310830

 علي مولة14482
بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمصطق  طالب عبد303583

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراحمد عالء حمودي311578



بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكركرار حيدر عطاهللا10261

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي ياسير  خضير21399

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا زاير311054

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد مؤيد عبدالرحيم311555

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرضياء فالح عبدالهادي554919

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمهدي جبار حمزة10197

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي محسن يونس14497

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكررساج سعد محمد حسن20353

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراحمد شاكر محمود311026

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكروسام حبيب عبود10236

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد فتاح علي58815

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرامجد ثامر هادي310982

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرسجاد عماد زيدان14144

ي427734 بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي رفعت صي 

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراحمد حكمت عصمت311127

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعباس علي جاسم28809

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم خلف311242

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي عادل صاحب20320

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي نبيل صالح58729

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد509735

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد عبدالكاظم14773

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس محمد14801

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحيدر علي عزاوي77335

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم كريم14810

ي20429
دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح سبن 

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم حسير 548339

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد جمال عبدالحسن509169

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراثير حبيب عبود10232

 علي خلف548343
دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمنتظر محمد جاسم311029

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرياسير  كاظم محمد58749

اد21788 دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراحمد غسان رسر

 علي509615
دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي االكي  حسير 

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي عودة152807

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم خضير14449

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكركرار جبار محمد77117

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراحمد مظهر نعمان58835

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمرتص  حمزة ابراهيم10271

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمنتظر علي حسير 14151

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي مؤيد عبدالرحيم311566

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعد محمد310776

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكربسام فرقد ابراهيم76331

ي علي417581 إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرالمنتظر صي 



إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراحمد عباس حسن77294

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد رشيد20348

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرميثم مظاهر جليل14456

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمنتظر محمد محمود14720

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاطع علوان10220

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرميثم باسم عبدالعباس10224

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد مصطق 21203

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرفرقد خالد سلمان14651

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعباس قيس كاظم311144

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد حيدر طه21083

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرباسم صباح طيعمة509610

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرالحسير  سلمان عداي10252

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي خالد علي311659

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد حسير 21166

 علي حسير 509706
إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمد رضا فاضل14173

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمدالمصطق  كريم محسن311501

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرسيف علي زيدان153502

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمهند علي سامي14875

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعبداالله حسن خنجر311212

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر قصي جاسب20859

ي153176 إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمؤمل هادي عرين 

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحسام عبدالكريم جليل14347

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحسير  صالح هادي509583

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم فياض74261

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرابوالقاسم محمد صادق كاظم10244

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرسامر نشات يعقوب14515

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكركرار اسعد كريم509641

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكريارس نجم عبد33296

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم صاجي510068

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحسن عالء نجم311135

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي سعد حسير 153219

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكريارس جاسم محمد509160

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرليث نشات يعقوب14538

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرقصي قيس محمد14178

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكراوس قتيبة ياسير 311004

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي رياض دعاج58384

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد زيارة10183

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم كريم311223

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرابوالفضل يحنر طعمة428886

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحسير  مرص  حسير 14627

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكركرار طارق عطا14397

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي نهاد حمادي14638



إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي جبار حمزة310972

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحسن حيدر عبد72865

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمنتظر صالح حسن427582

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحسن سعدون محسن561070

 علي509512
إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرسجاد تحسير 

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرابوالحسن صادق كاظم21254

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمنير طالل كامل311690

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرامير خضير عباس418303

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  حسن153066

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكركرار محسن كاظم311083

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر عبدالحسير 310942

يف152747 إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرمحمدالباقر مكي رسر

 علي كاظم14423
إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعبدهللا جمال فاضل20875

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرهشام صالح جاسم548373

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكريارس عماد حمادي554914

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرضياء حسن فليح310806

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرعمار زيارة معارج427680

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرفالح حسير  عبدالسادة20267

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرحيدر طه ياسير 10422

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادذكرسالم حسير  عطوي20286

دكتوراهبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىوركاء طعمة سلوم21758

ي77132
بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىامل عطية راض 

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزينب علوان حمودي310765

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىجنان جواد جاسم20588

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىمنتىه قادر محمد20336

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىطيبة طنبير عويد21045

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىشكرية مهدي يارس154676

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىاالء حسن مخلف21549

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىلىم محمد فاضل310989

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىلمياء عبد مجيد310800

ي77352
بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىانتصار عبدالحسير  باب 

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزينب موس جعفر509489

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزينب صباح عبدالحسير 561799

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىخلود فاخر مجبل58530

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىدنيا يارس كاصد10296

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىهيفاء كاظم حسير 21008

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسدى عباس مجهول509180

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىبيادر طعمة سلوم10204

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىساهرة كريم جاسم20142

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىوفاء كاطع علوان10216

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزهراء شاكر محمود311297

ة حسن محل77090 بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسمير



سحر محمد علي خطار561800
بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

يف311003 بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسناء محمد رسر

شيماء حميد تركي152693
بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىرنا طالب كاظم311147

وجدان علي حسير 10283
بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىجنان ابراهيم مجيد10188

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىوفاء زغير مىحي10414

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىتمارا كامل حسن20672

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىعذراء فاروق يوسف509147

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىمن  هاشم عيدان20969

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىنور عادل مجيد291834

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىرابحه حميد محمد332290

ي14792
بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىابتهال عبدالحسير  باب 

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىرسى رحيم عبد10269

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزينب ايش صادق58510

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىمالك قاسم عيدان58412

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىهديل عباس حمزة20897

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىارساء حسام احمد21767

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزينة محمد احمد311046

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسهاد حياوي مراد58363

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسعاد جبار قاسم152714

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىبرق رعد فارس548338

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىرؤى عصام محمد152769

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسهير محمود مرهون548334

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىمن  عطوان متعب28830

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىرجاء عبدالرحيم شهاب10308

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىفاطمة خلف هندي310823

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسعدية حمدان وجر548344

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىعفراء جليل ابراهيم77345

ندى ابراهيم مجلي311015
دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىميسون شيخان نادر310809

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزينب جليل عيدان509759

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىساجدة عبدالكريم عباس311589

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىماجدة موحان عبود21146

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىرنا جاسم عبد301671

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىنضال كاظم خزعل20298

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىضفاف عبدالقادر حبيب28838

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىنوال عيدان جاسم14612

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزينب علي ابراهيم34526

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىندى ساجت شخير20194

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىغسق رعد فارس509479

مي عبدالسالم عبدالجبار510118
دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىنادية كاظم جنوب417099



دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسهاد شمسالدين محمد14164

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىمناهل جمال شوكت14166

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىبان عالء مهدي10240

نور صباح محمدعلي20923
دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىرواء محمود هاشم548369

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىاالء هاشم عباس152729

لينا علي صادق509361
إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىوفاء خضير سلمان10210

ماجستيربغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىايمان عبداللطيف حسير 68502

ي20402
ماجستيربغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىانوار صباح سبن 

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىدنيا رعد هاشم14657

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىرسل سعد حسير 20312

نبا علي حسير 21726
بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىتبارك صادق فري    ح152758

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىدنيا احمد حاتم300550

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسماح كريم غائب14523

سالي كريم علي23493
بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم محسن77384

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىفدك يحنر طعمه428811

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىرؤى صالح هادي509596

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىرؤى صباح محمد10263

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىفادية عبدالكريم محمود20275

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىرنير  جمال فاضل20983

فاطمة عبدالجبار علي554913
بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

ي77456 بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىارساء غازي لعين 

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىحوراء عالء مهدي21776

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىنور رياض دعاج77310

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم صبح14790

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىارساء كريم محسن58794

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  داود153557

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىفاطمة هيثم جالب21345

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىنور جاسم محمد20147

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزينب احمد فاضل310939

خنساء حميد تركي152708
بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىاية عالء مهدي21300

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىحوراء باسم عبدالعباس10258

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىمريم وليد غازي311455

زهراء صباح محمدعلي14149
بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىامنه جمال عبدالحسن310992

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىغفران محمد مولود152962

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىلبن  حبيب عبود14628

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزينب عبداالمير جبار77411

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسمر عباس حسن58633



بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسىح  صادق رشيد77156

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىرغد محمود شاكر311009

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىهند مهدي خلف21667

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسىح  كاطع علوان21379

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزهراء لؤي قاسم509518

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىفاطمة حيدر محمد311642

 علي20152
بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىرغد حسير 

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسارة رياض حبيب20325

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىنور جالل سلمان153098

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسارة حسير  اسماعيل311606

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىرسى يوسف حسن58581

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسارة خالد رحيم10247

ين علي زيدان29277 شير
بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىاية جمال عبدالحسن310997

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزينب كشاش عطبان10266

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىرند عبدالوهاب داود14480

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىايناس فوزي فاضل77070

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىام البنير  رياض دعاج58670

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزينب جبار حمزة14819

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزهراء حاتم فرحان58460

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىفاطمة موفق علوان14558

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزينب علي مجيد21457

ي حسير 311106 بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالنن 

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىايناس كريم شالكه427946

ق محمد جواد حسن21287 بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىاستي 

رفل علي ابراهيم295234
بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىدعاء حسير  جواد10501

ي14817
 
دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىرؤى مهدي صاق

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزهراء مهدي محسن20249

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىايات عبدالحسن مىحي509557

ي311195 نور غازي لعين 
دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزينب حسن ثجيل509144

هدى سامي غازي311283
دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىصبا جمال حرز20215

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىايمان جاسم كريم310934

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىيشى صبيح جارهللا58482

يف310769 زهراء علي رسر
دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد ثجيل509194

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىبلسم محمد عليوي10267

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىهالة عباس ثجيل427658

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىفاطمة خالد احمد77324

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىصابرين هيثم جالب21325

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىهند عبدالوهاب داود14467



دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىرسل فالح عبدالكاظم14160

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىعبير حسير  اسماعيل311614

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىشهد قصي عبدالكريم548332

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىوالء عبدهللا حرز311000

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىمريم غالب عبدالجبار20630

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىرباب مجيد رمضان427751

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىانسام حيدر محمد310837

نورالهدى علي قاسم10301
إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسىح  يوسف حسن10208

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىنور فياض جودة427922

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىهبة عباس ثجيل428924

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسهام فايق سالم554916

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىاية مهدي عزيز72930

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىفرح قيس كاظم561057

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىطيبة حسن خنجر311706

ي10201
 
إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىتبارك مهدي صاق

ايات مكي مهدي524564
إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىبلقيس سامي غازي153119

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزهراء رياض دعاج58395

حوراء علي عبدالحسير 76136
إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىدنيا سمير زيدان58714

طيبة وسام علي300799
إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

طيبة علي كاظم21772
إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىنبا كاظم فياض74181

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزينة حسن ثجيل509787

ي21232
 
إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزينب علي عبدالباق

ي14891
 
إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزينب مهدي صاق

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىشهد حيدر طه21098

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىهدى عباس مرزة14512

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسنان عبدالزهرة مغامس303750

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم فياض74098

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىنور الزهراء زياد صباح20134

اس عبداالمير عبدالسادة509650 إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىني 

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىنورالهدى صادق رشيد77184

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىتبارك امير خضير76478

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىبنير  جاسم حمزة34991

إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىزهراء ابراهيم حسون77245

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىعذراء عدنان غازي34491

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىالهام كشاش عطبان34446

بكالوريوسبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىسناء جاسب صاحب152827

دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىميسم فيصل غازي10425

طليعة باقر علي153011
دبلومبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى

مي صالح مهدي10420
إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننى



إعداديةبغداد الجديدة51069الرصافة-بغدادأننىفضيلة عباس محمود509151

ماجستيرالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمهند محمد عبدالكريم336372

ماجستيرالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي رعد صبىحي24870

ماجستيرالغدير51070الرصافة-بغدادذكراحمد عامر مصطق 476582

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرباسم محمد جاسم24136

ي يوسف24630
 
بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرهيثم واق

ي يوسف76374
 
بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرباسل واق

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرقحطان حسن علوان328682

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعالوي حسون هليل24590

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  كريدي429167

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرزياد حسن جاسم24718

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكروليد خالد سفيح416458

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي اسماعيل ابراهيم476518

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمحمد عمران عيىس476530

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي عباس قاسم24588

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكررسمد قيس رجل هللا157552

 ياسير  طه60478
بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرحيدر مردان حسن500564

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرصفاء عبدالرضا مزعل328597

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي جابر عبيد336229

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعقيل نجم عبدالسادة60919

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعمر عصام حبيب158011

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرسيف محمد علوان478820

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي محمد سلوم500504

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكراحمد اسماعيل مصطق 336387

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكراحمد ياسير  طه157050

ي يوسف24638
 
بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمحمد واق

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم عبد24877

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرغزوان امجد احمد24083

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمحمد مؤيد مهدي476454

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرابراهيم علي هاشم507421

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم ابراهيم428595

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمحمد رعد صبىحي24724

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكراحمد ضياء عبدالجبار24581

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرسيف سامي عبدالواحد476541

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي ثائر عبدالكريم328387

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن وليد عبدالرحمن559790

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمصطق  كامل مطلك336197

ي429076
بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرامير جميل لطق 

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس قاسم24687

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس قاسم328053

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعماد عبدالرزاق حسن156867

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمحمد اياد عبد157208



دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكرنصير حميد عباس500483

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكروسام سعد عبدالكريم24194

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكرهيثم نصيف جاسم328078

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكرحسن طه حسن157521

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكراحمد نصار يازع429102

 علي156821
دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكررائد حسير 

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكراحمد طه عبدالحسير 24845

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكرفواز هاشم بشارة398761

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد حصاد428680

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكرنظير محسن علي24122

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكرحيدر عبداالمير مجيد24763

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكرسعد صباح عبدالحميد24676

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعبدهللا زهير كمااللدين157036

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمناف محمد مهدي156812

 عامر علي76065
دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكراحمد امجد حسن429038

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرباسل حسن عبدالكريم24826

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرثائر سلمان عباس76733

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمهند قاسم عبد476470

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكردريد عبدهللا داود24113

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرباسم حسن جبار61067

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمحمد فرحان منصور60952

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس محمود24783

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرطالل عبدالكريم عبدالرحمن157774

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرسيف مازن سعيد328466

ي فليح60494
إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعماد مناب 

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمصطق  يوسف عباس328025

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي سامي محمود156956

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرباسم علي محمد328134

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعبدهللا علي حسن24572

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمحمود عادل عباس24596

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرهشام لؤي يحنر24667

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرجعفر حازم رفعت158409

 خضير عباس24471
بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمحمد زياد رجب76349

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرشاهير  صباح محمد18815

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرزينب محمد زكي60613

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي عباس مهدي76426

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي ثائر علي24604

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد علي429062

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان صدام157990

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد حسن61007

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي رسمد رفعت76477



بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد نصار429089

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمصطق  شاكر محمود238042

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمصطق  دلشاد عبدالقادر24815

 علي لفته336446
بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرسيف عبدالجبار عبدالكريم61041

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمنتظر هاشم لفته336203

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكروسام باسم محمد428698

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكربالل زهير فاضل24887

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمهند ضياء محمود24484

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالوهاب عبدالرزاق24835

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالوهاب عبدالرزاق24830

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرحاتم محسن نصيف76765

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرصادق جعفر فليح476325

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن عبدالرزاق24794

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكراحمد ضياء جاسم507343

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعباس خضير عباس76182

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد عادل61062

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمصطق  ارجان حسن328812

ي عماد عبداالحد336478
 
إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرراق

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرريام فاضل عباس24853

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعبدهللا قاسم كاظم428964

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي حازم رفعت76214

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكراحمد حمزة جواد335071

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكريوسف عبود عبدالهادي24711

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعبدهللا مثن  عادل329723

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرفادي نبيل ادور158528

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعبداللطيف عادل عاضي24512

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرامير عادل الزم24054

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي اكي  حيدر عبدالحسير 24881

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرحسام سامي عبدالواحد24220

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرطالب علي طالب329044

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالنارص محمد60965

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكراحمد جمال عبدالرضا24659

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرسجاد رائد حسير 73192

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرليث عالء برزان24612

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكراحمد عالء محمود157750

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس سلمان76275

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي محمد فوزي24679

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعبدهللا يوسف دريب157665

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمهند امجد حسن476497

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي ضياء عبود24446

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرحسن زياد كاظم60691

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمهند خضير عباس76299



ي24705
 
إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكراحمد عمر شوق

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرحسن عالء كريم24266

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر عبدالرحمن صباح158275

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكريارس طه دريب24530

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعمار طه دريب76650

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمرتص  احمد عاضي157878

 علي لفته328267
إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرعلي محمود جاسم328111

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكراحمد عمار قاسم559796

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرمصطق  دريد عبدهللا24843

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرهمام رعد صبىحي24828

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكرجعفر حاتم كريم328557

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرلطيف عبدالرسول محسن329001

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادذكرسلمان داود سلمان157983

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكرحسن فائق ابراهيم24781

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكرفرقد عبدالواحد محمد24813

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادذكرسعد صالح غانم76289

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادذكررسالن مردان حسن76262

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىندى فليح حسن329025

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىفاتن عبدالحميد اسماعيل336403

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىسعاد سفيح سلطان336452

بتول نوري علي392774
بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىشيماء حسير  ابراهيم60800

وب دكران314094 بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىريتا سير

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىسحر عبدالحسير  عبدالصاحب386330

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىمن  شاكر علوان157843

فريال علي حميد157610
بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىفاطمة شكور مردان386863

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىمها فليح حسن157265

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىسلوى كاظم شالكة328340

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىحنير  محمد كطافة24087

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىميعاد نعيم مونس500574

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىرشا غازي خضوري157078

ة مزهر عبدهللا24811 بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىسمير

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىازهار صباح محمد507689

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىوجدان جاسم شالكة157890

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىسلفانا ناطق عباس23989

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىسارة احمد ياس60607

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىحوراء حسير  حاشوش476436

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىهدى صالح مهدي429179

نور محمد زكي328758
بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىعبير عصام حبيب158020

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىتمارة عبدالرحمن دريب157418



بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىهبة جمال قاسم24799

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىمالك احمد فياض328664

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىنادية ابراهيم حسير 294077

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىوفاء عبداالمير مجيد24769

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىسوالف صالح غانم24740

ى مصطق  صابر73660 دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىبشر

 يوسف24579
 
دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىوداد واق

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىبلسم عمران موس24840

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىسلوى صباح عبدالحميد24686

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىفادية صباح عبدالحميد24822

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىخالده ابراهيم حسن24732

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىنىه جاسم حاتم24091

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىرسمد قادر غالم24624

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىهند حسير  عليوي24702

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىوئام عبداالمير جاسم157259

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىرسى عادل اسماعيل76589

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىهيفاء يوسف كاظم157255

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالستار جميل158492

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىسعاد قاسم شالكة156842

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىهديل نجم عبدعون29162

مي فاروق عبدالرزاق328579
دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننى

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىهند خليل صالح476510

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىبهاء باسل حسن24807

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىنورالهدى عادل الزم24037

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىشهد احمد طه24858

خانم علي طاهر24065
إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننى

ي24556
إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىشهالء سالم من 

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىبتول خماس حسير 429299

زينا عبدعلي جبار24615
إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىشهد احمد ياس60652

دكتوراهالغدير51070الرصافة-بغدادأننىحنان جميل مصطق 76171

ماجستيرالغدير51070الرصافة-بغدادأننىعذراء عصام حبيب158039

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىشمس عالء كريم24245

رسى محمد علي24745
بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىفرح سالم سلمان428433

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىزينة وليد محمود33777

 علي24455
بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىهالة حسير 

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىشذى لطيف عبدالرسول328093

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىروند فاضل كريم61206

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىرشا عطية باقر507236

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىهبة فرقد عبدالواحد24818

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىرسل عدنان ردام328775

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىميسم عبدالحسير  جميل328426



بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىعذراء سعد صباح61025

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىسارة رافد جاسم328621

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىتبارك صالح مجبل429115

نور ناجح علي157120
بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىدنيا رياض هاشم24817

هند ناجح علي158633
بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىزهراء جمال عبدالرضا24435

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىاية رسحان حميد76714

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىغصون ثائر فاضل24941

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىسارة خضير عباس24936

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىنورا عبدالكريم اسماعيل158284

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىشيماء حازم رفعت157215

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىنشين عالء حسير 393102

ي336214
بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىسىح  عماد راض 

ي327967
 
بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىبان عبدالوهاب رزوق

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىسها قدوري مصطق 157344

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىزينة حمود ريكان157223

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىفرح عالء حسير 392747

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىسارة مهدي جاسم158190

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىروان كاظم محمد48598

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىسعاد داود سلمان61121

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىنيفير  رحيم ملك476413

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىاية لؤي عالء150927

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىنورالهدى لطيف باسل60638

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىرسى عبدالرحمن دريب61139

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىمشة احمد سالم336186

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىدعاء محمد شهاب60726

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىاية نجم عبد61051

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىامنة سمير حنون157250

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالخالق حسن17701

ي احمد سعدي336459
بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىتهاب 

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىارساء ستار جبار24699

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىدموع محمد عباس157951

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىرؤى خزعل ربيع77555

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىطيبة احمد سعدي429206

ي24075 دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالزهرة ناج 

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىدينا سالم ضياء60829

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىرؤى كريم محمد76659

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىاية محسن نصيف76753

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىاسيل نظام ابراهيم336381

دبلومالغدير51070الرصافة-بغدادأننىوديان وليد لطيف24773

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىزينب جمال عبدالرضا76631

ي157572
إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىزهراء عماد مناب 



إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىنور حسير  عبدالودود156926

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىاية رسول عبدالكاظم157382

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىتمارا ماجد محسن157831

حوراء رعد علي476486
إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىبحر عالء جمال24790

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىسحر راشد مصطق 76625

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىزهراء رفعت جميل76534

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىرسى باسم محمد76312

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىفاطمة حيدر فلح548351

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىرقية فرقد عبدالواحد24824

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىنوره باسم حسن76335

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىدعاء مهدي جاسم158181

دعاء علي حسير 429159
إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىنادية فرقد عبدالواحد24553

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىتبارك باسم حسن156806

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىمريم عبدالرحمن دريب61154

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىمريم يارس هاشم74045

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىميار فاضل صالح507670

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  جبار158029

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىحنان فائق جاسم156826

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىسلسبيل نزار سعدي24361

رقية نوري علي60576
إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىطيف رسول طه496126

ق احمد طه157464 إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىاستي 

ريام علي حسير 429139
إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىاية باسم حسن24566

نبا علي كريم61081
إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىقبس نزار سعدي24647

ي محمد158419
إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىاسماء راض 

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىزينب وليد لطيف24419

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىفاطمة رسمد رفعت76458

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىمريم نزار سعدي24410

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىزهراء جاسم محمد76386

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىتماره نزار سعدي76603

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىزهراء حسام صباح24575

إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىزهراء ضياء محمد24749

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىمائدة جليل سبع329698

بكالوريوسالغدير51070الرصافة-بغدادأننىمن  محمود عبد158449

ى عدنان سعيد157067 إعداديةالغدير51070الرصافة-بغدادأننىبشر

ي كيطان296396
 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحيدر شاع دبلوم عاليالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرطارق موالن خلف77270 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  ياسير 26017 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار سلمان147517 بكالوريوسالخليج العرب 



ي51071الرصافة-بغدادذكركامل جبار عبود457686 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرداود جبار كلش297314 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحكمت حسير  محسن422516 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسن صالح عبدعلي60045 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمنعم داود حميد421565 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرلطيف عيدان صبح550769 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرموس عمران موس419025 بكالوريوسالخليج العرب 

ي77091
ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرضا شمىح  بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرصادق ذياب غانم26499 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعباس عبدهللا جابر509026 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسن هويدي خضير25996 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعباس كريم عجيل297008 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرربيع قاسم بلبول26675 بكالوريوسالخليج العرب 

 علي جلوب26192
ي51071الرصافة-بغدادذكرمصطق  بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسن سلمان روي    ح26548 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكروسام نجم سلطان419425 بكالوريوسالخليج العرب 

ي297444 ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  ناج  بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرفالح حسن عبيد76822 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرسالم روكان شعالن26302 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي حميد عذاب26572 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحيدر علي عيدان296228 بكالوريوسالخليج العرب 

ي146991 ي51071الرصافة-بغدادذكرحيدر سعدون حرب  بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي سعيد صادق296972 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسير  هارون كزار422727 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا راشد508841 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرواثق محمد ظاهر296677 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد حسن حميد77255 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكربسام عبدالكريم خلف295552 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي محمود عبدالزهرة421728 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكررحيم قاسم محمد549488 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد عيىس26166 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر علي عواد508961 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسن كريم احمد26323 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد ساهي عيدان419851 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكربراء جاسم حسن509325 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرزيد طالب كاظم295663 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرقاسم حسير  خضير26412 بكالوريوسالخليج العرب 

ي507402 ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم صي  بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرابراهيم هالل عبدالحسير 26394 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحميد علي جلوب428838 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعمار احمد عبدالزهرة421615 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبدعلي حسير 421966 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد تموز عبدعلي296428 بكالوريوسالخليج العرب 



ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم امرط419201 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمهند خالد محمود26190 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرميثم محمد جبار26624 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد خليل عباس420274 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكركرار دخيل حسير 296456 بكالوريوسالخليج العرب 

ي297252 ي51071الرصافة-بغدادذكرحسن سعد حرب  بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرناطق محمد ظاهر76707 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسام جبار مذكور296085 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرطالب ياسير  محسن26593 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالرضا نعمة26340 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرقاسم نعمة عبيد26911 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي لؤي قاسم76843 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرابراهيم جاسم محمد26584 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكركاظم ترك ربيج26089 دبلومالخليج العرب 

ي جويد419453 ي51071الرصافة-بغدادذكرسعد عبدالنن  دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم محمود26842 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد دليل خلف26869 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكردعاء حسير  علوان26549 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي عيدان زاير25172 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرصباح صاحب عبدهللا147458 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد شمران كاظم26417 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسير  فرج550762 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل عبدهللا296366 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم مرعب301285 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا عباس25846 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحيدر عبداالمير ابراهيم26814 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرطاهر محمد طاهر508954 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد ثامر هادي297296 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد جي  رحيمة60316 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعمر جمعة هادي26541 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي هويدي خضير509040 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسير  حيدر عبد الحميد25865 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرضياء عبدالكريم خلف422530 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعيدان رحمة جاسم26487 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسن محمد جاسم296956 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسير  منعم داود421511 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمهند محمد كامل509095 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد جميل فرحان26598 ماجستيرالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرابراهيم فاضل ناهي26876 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم مهاوي550764 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن موالن خلف76993 بكالوريوسالخليج العرب 

ي25655 ي51071الرصافة-بغدادذكرحسن علي اعرين  بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكركرار ماجد طعمة301242 بكالوريوسالخليج العرب 



ي51071الرصافة-بغدادذكرمنتظر محمد سكر24992 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكربسام غانم ذياب26281 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسير  صباح حسير 549483 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرامجد خليل عباس420252 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد طه خلف26682 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم عبد147425 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد عذاب26566 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد سلمان25191 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحيم فليح296644 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمصطق  صباح محسن26563 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم سلمان147076 بكالوريوسالخليج العرب 

ي147504  حسير  ناج 
ي51071الرصافة-بغدادذكرمصطق  بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم لفته509048 بكالوريوسالخليج العرب 

ي محمد147023
ي51071الرصافة-بغدادذكرسيف راض  بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمرتص  سمير عبدالرحمن25562 بكالوريوسالخليج العرب 

ي عقيل احمد419734
ي51071الرصافة-بغدادذكرهاب  بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسير  طالب سالم421449 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي سعدون خليل146904 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد هادي معلة295350 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد علي كاظم26786 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرغزوان جبار معلة295684 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرنزار جبار معلة295601 بكالوريوسالخليج العرب 

 علي عبدالباري295520
ي51071الرصافة-بغدادذكرحسير  بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكريارس جاسم جعفر509062 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسير  سالم دريب26137 بكالوريوسالخليج العرب 

ي146960 ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي اكي  حامد عرين  بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي ساهي موس296484 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسن بلحاوي147138 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبدالحسير  بلحاوي25135 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرنصير فاضل ارحيمة26456 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد خضير عباس25794 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعمار حميد عذاب26587 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد ساهي موس297351 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي حسن سلمان25213 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرامجد كريم طعمة301236 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعالء رحمن محسن297227 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسام نجم عبود147226 بكالوريوسالخليج العرب 

ي76684
ي51071الرصافة-بغدادذكرصادق ثامر حبىسر بكالوريوسالخليج العرب 

ي26767
ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي فهىمي غن  بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرخالد جمال مجيد156582 بكالوريوسالخليج العرب 

ي جويد421098
ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالبن  بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكريوسف عبدالكريم شلوخ26250 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكركرار مهدي حمود60191 بكالوريوسالخليج العرب 



ي51071الرصافة-بغدادذكرباقر حسن ناهي509195 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعمر عادل عبدالخالق26762 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسير  ثامر محمد508941 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرابراهيم علي عبدالرزاق59952 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكريارس محسن يوسف25779 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمنتظر ابراهيم عبيد418338 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكريارس محمد ناهي26620 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي رسحان غانم296526 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد باسم خضير26848 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرصادق جعفر عالوي77221 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد طارق طه25584 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحيدر جمال مجيد156573 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي مهند مبدر26386 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمراد كاظم سلطان297398 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسير  لؤي قاسم329710 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكركرار محمد عمران26378 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 26523 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمنتظر نجم عبد24920 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرايوب ثامر علي509006 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم مطرود60281 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسن غزوان جبار26405 دبلومالخليج العرب 

 علي جلوب58773
ي51071الرصافة-بغدادذكرحسير  دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد علي هامل26740 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرخلدون اسماعيل محمود26051 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرنبيل علي عواد26845 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد نجم عبد26177 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرطيف اسماعيل جمعة297369 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرسجاد عيدان كويم419592 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكركاظم سالم حسن25829 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم عبيد26479 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعثمان عبدهللا ربيع422460 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسن محمد سكر26802 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي جاسب حاتم296203 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد مالك فالح418906 إعداديةالخليج العرب 

 علي سلمان25040
ي51071الرصافة-بغدادذكرمصطق  إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعقيل عباس سعد420100 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد حمزة297540 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد ستار جبارة26609 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعباس سعيد ابراهيم76653 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكريارس جاسم زعير422540 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمهدي يوسف عبدالكريم60099 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرفضل علي زعالن26156 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرغيث فخري كريم24982 إعداديةالخليج العرب 



ي51071الرصافة-بغدادذكرعمار اسماعيل جمعة296293 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكروسام رمضان سعد147375 إعداديةالخليج العرب 

ي اسماعيل26795
ي51071الرصافة-بغدادذكرمرتص  حق  إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن عبدالرضا26265 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد باسم حسن76772 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي فيصل حسير 26073 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرطه محمد كريم25701 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل مهدي25905 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرفادي بسام سعدي33389 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد ثائر الماس25889 إعداديةالخليج العرب 

ي33695
ي51071الرصافة-بغدادذكرمصطق  حنون ثوين  إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد حمزة25739 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جاسم26230 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسن هادي صالح509152 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرابراهيم الخليل طالب مصطق 496193 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كريم25872 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرزين العابدين علي كرم24943 إعداديةالخليج العرب 

ي24948 ي51071الرصافة-بغدادذكرجعفر احمد عرين  إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعباس صفاء شهيد25100 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد خليل ابراهيم296017 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعبدهللا جمعة احمد146983 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي يحنر حافظ146978 إعداديةالخليج العرب 

ي26751 ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد ناج  إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد خليل اسماعيل26775 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراسماعيل خضير عباس25720 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسير  حكمت حسير 422501 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرباقر صادق كاظم422452 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جاسم25065 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي غليص خريبط25921 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرذوالفقار احسان عبدعلي154999 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرتاجالدين احمد معارج550777 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرايمن سالم حسن25611 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد كريم25243 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسن علي مزيد422476 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم زغير295921 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمرتص  جبار عبدالكريم301253 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمدالباقر هيثم داخل26441 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمثن  محمد لفته26467 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد مالك جميل26363 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحسن صباح حسير 549533 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرطه عبدالكريم مهاوي24926 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكريوسف نارص حسير 26611 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكريوسف كريم ارحيمة26399 إعداديةالخليج العرب 



ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد غالب كامل419484 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكركرار اخونير  كويم25004 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرامير علي عبدالعزيز76632 إعداديةالخليج العرب 

ي جعفر26443 ي51071الرصافة-بغدادذكرصادق عرين  إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرامير عبدالحسن بلحاوي496279 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمود حسن422356 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبد المحسن حمد77200 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعباس شبيب عباس25715 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكررعد عامر مظهر508865 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي عباس كريم297044 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي ابوالحسن ثامر عيدان60212 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعباس صالح ساهي420523 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد ثامر مناجي25966 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس كريم297071 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكركرار حيدر عبدالعزيز297090 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد ماجد عبيد147256 إعداديةالخليج العرب 

 علي حسير 26040
ي51071الرصافة-بغدادذكرمصطق  إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرموس شويل عبيد419299 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرجعفر رحيم مبارك26168 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرسيف مهند عبدالكريم296331 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي احمد سلمان26151 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم509175 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرزيد اياد الماس25798 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد حامد علي26843 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعلي حسن عبدالرضا26308 إعداديةالخليج العرب 

ي جويد421219 ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالنن  إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد عبدعلي مرزةحسير 476605 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعبدالحميد عبدالعزيز علي422751 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرسعد عبد سلمان25904 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرفاضل قاسم ضاجي295800 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرصادق جعفر ضاعن509336 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد مهاوي بطي422426 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرعبدالرحيم حسير  ياسير 297492 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرماجد جبارة جوادهللا295991 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكراحمد ساهي عيدان419150 دبلومالخليج العرب 

ي كيطان26861
 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد شاع دبلومالخليج العرب 

هان طاهر550779 ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد رسر إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمؤيد علي مشحون60256 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان صالح26833 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىدنيا طالب كاظم73583 ماجستيرالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىسندس حامد عمران25019 ماجستيرالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىهيفاء جليل كريم25876 بكالوريوسالخليج العرب 

ي418063
ي51071الرصافة-بغدادأننىبثينة عباس راض  بكالوريوسالخليج العرب 



ي51071الرصافة-بغدادأننىمنال يوسف احمد26003 بكالوريوسالخليج العرب 

ف جاسم26312 ي51071الرصافة-بغدادأننىالهام مشر بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىاحالم شاكر عريان509268 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىانتصار كريم موس60061 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىاحالم حامد عواد420410 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىكوثر مجيد دخان26810 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنجاة عبدالخالق حامد26742 بكالوريوسالخليج العرب 

ي26268 ي51071الرصافة-بغدادأننىسعاد احمد رسر بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىورود اسعد كاظم508927 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىفاتن هادي كيطان25630 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىزينة فيصل خلف509185 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنغم محسن محمد550771 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىزهرة حسون ياسير 297481 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىازهار عبدالحسير  عالوي60031 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىاطياف مهالن عمار77236 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىسارة خليل جبار418741 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىسعاد صادق عباس26098 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىهدى مكتوب محمد146967 بكالوريوسالخليج العرب 

 علي422562
ي51071الرصافة-بغدادأننىاخالص حسير  بكالوريوسالخليج العرب 

ي جاسم26736
ي51071الرصافة-بغدادأننىامل راض  بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىامال موس حمزة550754 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىحوراء عالء جواد77364 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىمن  سعيد حميد26646 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىرنا هندي عكاب60131 بكالوريوسالخليج العرب 

رشا صالح عبدعلي422782
ي51071الرصافة-بغدادأننى بكالوريوسالخليج العرب 

ي422718
ي51071الرصافة-بغدادأننىامل حسير  راض  بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىرقية حميد مجيد147032 بكالوريوسالخليج العرب 

ى حسن عبيد418696 ي51071الرصافة-بغدادأننىبشر بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىارساء حامد عمران25140 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىختام فيصل خلف421547 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىاخالص حمادي عيىس26617 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىسناء هادي كيطان25152 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىهاجر طالب عبدالحسير 297205 بكالوريوسالخليج العرب 

رسى علي حركان296750
ي51071الرصافة-بغدادأننى بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىسعاد خالد جاسب26822 دبلومالخليج العرب 

ى تركي عرصي25766
ي51071الرصافة-بغدادأننىبشر دبلومالخليج العرب 

ي جاسم25803
ي51071الرصافة-بغدادأننىفاطمة هاب  دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنضال علوان كاظم26391 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىمن  باقر محمود26182 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىميسون جعفر عيىس26380 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىدنيا فيصل خلف297146 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىالهام كاظم جواد26603 دبلومالخليج العرب 

ى فاضل طالك26107 ي51071الرصافة-بغدادأننىبشر دبلومالخليج العرب 



ي51071الرصافة-بغدادأننىسناء احمد خضير25227 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىسناء جواد خلف25187 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىسلىم حسير  طاهر26838 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنضال محمد شوير26856 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنهلة محسن محمد26867 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىوجدان عباس حسن76676 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىساجدة غازي حسير 26821 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىرجاء اسماعيل نجم26422 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىيشى عبدالواحد علوان26251 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىاسماء سعدون محمد25778 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىاالء هادي جاسم26571 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىهدى عبدالواحد طاهر25721 دبلومالخليج العرب 

ي عبيد147352 ي51071الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالنن  دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىمريم عبدالعباس عطية77158 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىوسن محمد جاسم26631 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىايمان عبدالستار نايف25705 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىرشا كاظم سلطان147407 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىبتول داود موس25722 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنضال نعمة عبيد26353 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىبيادر وحيد جريو26009 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىارساء عدنان شعبان26415 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىتغريد عدنان شعبان25828 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىرباب سعدون عبد59928 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىفرات عبدالرزاق كاظم420324 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىماجدة معارج مطشر26818 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنجالء هاشم كاطع419797 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىاسماء عبدالكاظم مطشر418712 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىمنار ستار جبار297129 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىرسى ثائر بدر26282 ماجستيرالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىغفران هالل عبدالحسير 26809 ماجستيرالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىغفران جاسم مطرود60296 ماجستيرالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنور رحمن محسن296727 ماجستيرالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالكريم لفته24976 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىرحاب جميل جابر60378 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىرؤى مهدي ذياب26625 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىرفل جاسم زغير295713 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىعلياء هادي جاسم25048 بكالوريوسالخليج العرب 

ازهار عبدالغفور علي508857
ي51071الرصافة-بغدادأننى بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىمها عبدهللا فليح295629 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىسحر عادل عبدالخالق26506 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىارساء محمد حسير 26427 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىهيفاء عتاب طاهر147056 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالكريم لفته26045 بكالوريوسالخليج العرب 



ي549557
ي51071الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالكريم سبن  بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىانوار عبدالحسير  جليب26111 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىشهد شكر محمود508947 بكالوريوسالخليج العرب 

ي26462
ي51071الرصافة-بغدادأننىانوار ثامر حبىسر بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىوئام جاسم زاير25711 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىدعاء مهدي حمود146923 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىاسيل خضير عباس25822 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىفاتن حسن عبدهللا26730 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىسارة صالح كريم77120 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىضىح عبدالكريم مهاوي24935 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىهبة عبدالرزاق محمد25078 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىتغريد هاشم علوان26473 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىرؤى ثائر بدر26432 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىشهد نارص حسير 26580 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىايناس عبدالهادي حامد508473 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىسىح  لؤي عبدالرضا297551 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىسهام ساهي عيدان302141 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىديمة مصطق  حميد420229 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىبيداء عبدالستار عطشان422571 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىشيماء حمادي عيىس146913 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىصفاء احمد عطية420352 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىدعاء هادي جاسم25012 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىضىح علي حمادي147094 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىمريم يوسف سلمان550755 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىغيداء يوسف عبدالكريم60118 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىزينب يحنر هادي422733 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىساره جواد جعفر60340 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنىه عبدالرزاق سعيد508848 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىزينب علي سالم26615 بكالوريوسالخليج العرب 

صبا علي حركان297517
ي51071الرصافة-بغدادأننى بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىهدى عبدالكاظم مشعل26024 بكالوريوسالخليج العرب 

غفران علي حمادي146863
ي51071الرصافة-بغدادأننى بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىسما جاسم محمد418075 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىمريم لؤي قاسم26484 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىزهراء صادق جعفر295972 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنور رحيم فليح296653 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىبتول سعيد ثابت296195 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىحنير  يوسف عبدالكريم60078 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىضىح وسام حمود304447 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىهديل كامل ظاهر26559 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىلبن  منير عبدالجبار295737 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىاسماء جبار حمود25767 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىرسل رحمن محسن296563 بكالوريوسالخليج العرب 



ي51071الرصافة-بغدادأننىارساء هاشم حسير 25199 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنور حسير  عبدعون418686 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىتبارك حيدر هاشم509210 بكالوريوسالخليج العرب 

مها علي سلمان25071
ي51071الرصافة-بغدادأننى بكالوريوسالخليج العرب 

ايات علي جعفر422289
ي51071الرصافة-بغدادأننى بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىزينب عباس هاشم25203 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىحنير  راشد محيلب302023 بكالوريوسالخليج العرب 

نورالهدى اكرم علي25812
ي51071الرصافة-بغدادأننى بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنبا منير عبدالجبار296701 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىرشا منير عبدالجبار297267 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىزهراء جمهوري حميد26578 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىشهد حسير  شاكر509200 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىحكيمة عطا وشاح26591 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنداء سعدي هادي296589 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىجوان شاكر حسن26512 بكالوريوسالخليج العرب 

ي اسماعيل147172
ي51071الرصافة-بغدادأننىهبةهللا حق  بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنىه حسير  ياسير 76758 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىبيداء صالح شمس147317 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىسجا جبار زعالن550759 دبلومالخليج العرب 

بيداء عبدعلي موحان25278
ي51071الرصافة-بغدادأننى دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىسمر عبدالكريم عباس26794 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىسىح  اكرم علي25158 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىصفاء حامد موس300692 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىليل هاشم تعيب421596 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىايات جاسم زاير26787 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىرجاء عواد فهد60236 دبلومالخليج العرب 

ي فالح147003
ي51071الرصافة-بغدادأننىرنا ماض  دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىعبير سعد عباس25542 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىوسام غانم ذياب26138 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىرسل حيدر جياد60267 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىرنا كاظم عبيد147483 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىمريم هاشم حسير 25789 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنورا رشيد كاظم26558 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنور طه ياسير 25806 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىارساء محمد سلمان26292 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنرجس حيدر جياد508890 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنور جمعة هادي27174 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىزهراء مؤيد جاسم26877 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىرسل جمعة نعمة311672 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىزهراء هادي جاسم25007 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىتمارا ماجد كريم508933 إعداديةالخليج العرب 

زهراء محمود عبدعلي154794
ي51071الرصافة-بغدادأننى إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىتبارك سعد ساهي303687 إعداديةالخليج العرب 



ي51071الرصافة-بغدادأننىفاطمة عقيل مسلم26206 إعداديةالخليج العرب 

سالي محمد سكر25909
ي51071الرصافة-بغدادأننى إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىفاطمة لؤي عبدالرضا296165 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىسؤدد عالءالدين محمود147279 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنور عقيل مسلم26212 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىسىح  فوزي حالوب419244 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىشهد عبدالحسير  مزهر76741 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىوفاء جاسم كزار26555 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىهبة هللا حسن سلمان77186 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنورالهدى كاظم محمد26783 إعداديةالخليج العرب 

مروة علي سلمان147544
ي51071الرصافة-بغدادأننى إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىزينب عامر مظهر508882 إعداديةالخليج العرب 

مياسة علي جلوب77212
ي51071الرصافة-بغدادأننى إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىارساء احسان عباس25837 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىبنير  موس عمران418756 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىدعاء هاشم مرعب419646 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىمريم بسام سعدي76010 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىوسن اخونير  كويم25932 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىاقبال دعاء حسير 26601 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىارساء جاسم حميد146936 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىمريم منير عبدالجبار296303 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  سعد25257 إعداديةالخليج العرب 

نور علي حسير 76664
ي51071الرصافة-بغدادأننى إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىحوراء محمد سلمان26129 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد عبدالرضا26032 إعداديةالخليج العرب 

زهراء علي حمادي295773
ي51071الرصافة-بغدادأننى إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىامنة يوسف سلمان550767 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىرباب سالم عبدالتاج420334 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىحنير  عبداالمير مزيد154803 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىهديل صادق حسير 26495 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىدينا جاسم حميد147084 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىعبير جميل جابر60357 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىعلياء كريم ارحيمة26870 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىزينب عبدهللا ربيع421160 إعداديةالخليج العرب 

زهراء علي عبدالباري419390
ي51071الرصافة-بغدادأننى إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىنبأ ثامر سعدون26397 إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىزهراء رياض قاسم509134 إعداديةالخليج العرب 

ي هادي26381
 
ي51071الرصافة-بغدادأننىهيفاء نوق ماجستيرالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىميادة داود حسن60159 ماجستيرالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىانسام عبدالحسير  كاظم297532 دبلوم عاليالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىانتصار شمس حسير 146892 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىرباب محمد عبدهللا295938 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىعذراء حسن رشيد146997 بكالوريوسالخليج العرب 



ي51071الرصافة-بغدادأننىمن  خميس حميد76727 بكالوريوسالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىانعام وليد محمد419275 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىقدرة هادي كيطان24999 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىيشى كريم عبد302060 دبلومالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىسندس كاظم سعود295837 دبلومالخليج العرب 

ي297611 سعاد زكي لعين 
ي51071الرصافة-بغدادأننى إعداديةالخليج العرب 

خلود قاسم علي297174
ي51071الرصافة-بغدادأننى إعداديةالخليج العرب 

ي51071الرصافة-بغدادأننىفيحاء محمد علوان77036 إعداديةالخليج العرب 

دكتوراهالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعمار سعدون سلمان42219

ي يوسف49237
دكتوراهالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد هاب 

ماجستيرالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد كاظم425152

ماجستيرالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرزياد نجم عبد49383

ماجستيرالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعلي حميد عبدهللا549658

ماجستيرالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمثن  صالح مهدي49396

ماجستيرالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن عارف عبدالرحمن423844

ماجستيرالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حيدر جواد314009

دبلوم عاليالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرايمن محمدنجيب محمدعلي313993

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم يحنر506825

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرنزار هاشم ياسير 549928

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرحسام عبدعلي كاظم507889

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمحمد هبىسي عبيد506816

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرفراس رستيب شهيد424509

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعامر عبدالكريم عزيز506815

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرسالم عبدعلي كاظم41716

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم كريم560726

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرفراس مازن خلف313924

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمصطق  رمزي مدهللا314126

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراثير عامر غليم560683

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعمار عمانوئيل يوسف314054

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم كريم507651

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمحمد سعيد عباس549632

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرحسير  لطيف حسير 424017

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد ستار عطوف41738

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرلؤي عبدالعزيز جواد424439

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراجود عبدالجبار محمد506830

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرحيدر سعدي كريم424074

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكربشار جالل ياقو314067

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرنورالدين سعدون جاسم561311

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعمار رعد حسير 549818

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحسان عزت علي49337

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمحمد رياض ثابت507905

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد فرات علي506822

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد رمزي مدهللا314123



بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمحمد مكي عودة423910

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعبدهللا رياض عبدالحافظ506819

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعمر غسان احمد291989

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرنارص عبدالقادر احمد424215

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد وائل عبدالحميد424254

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد مدحت عباس49348

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعلي عبداالمير احمد49406

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمحمد يارس محمد76817

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد رمزي كريم58930

ي313921
بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراوراس زهير لطق 

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمحمد ضاري محمد49436

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمصطق  موفق سعيد314000

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرحيدر زمان عبدالصاحب506817

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعلي حافظ عبدالرحمن49543

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرطه حسام عبدعلي509032

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعقيل داود ذويب313912

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن سعيد عباس506914

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمحمد خضير عباس549726

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد امجد حمودي549851

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد محمد عبد314029

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمصطق  مازن صالح424319

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرزيد كريم مشكور49534

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعدنان حمود بداي559963

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي فاضل314034

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادذكربالل داود ذويب42193

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم حسير 49511

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعدي مؤيد جرجيس76875

ي احمد423952
دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمحمد هاب 

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمعن موس محمد506813

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادذكروائل خلوق يحنر148277

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعلي احمد ستار148176

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعلي عادل خليفة314106

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادذكربراق منير عبدالسالم424287

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعمار لطيف حسير 506867

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكررسمد عبداالله عبدالحميد49478

 حسام عبدعلي509025
إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرالحسير 

ماجستيرالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمهند سالم حسير 416585

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكاظم جمعة314118

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمحمد مازن خلف506852

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمحمد مازن حسن147881

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح محمد423809

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد ربيع ابراهيم313938

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعثمان مناف وليد42141



بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعلي محمود ابراهيم424475

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمصطق  صباح كاظم506832

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمصطق  وليد عيدان58914

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد منذر عبدالخالق42043

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرالعباس علي بدر42260

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعلي زياد جميل313997

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعمر عبدالكريم حازم506862

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكركرار حسير  سفاح43482

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمصطق  فوزي ستار41578

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد مثن  محمود76924

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعمر جمال شاكر424231

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد كريم مشكور49445

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعلي رائد عبداالله49469

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمحمد رائد محمد313933

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرسيف ليث سعدي41804

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمصطق  حافظ عبدالرحمن42240

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعبدالقدوس يارس محمد76979

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعمار رسمد عبداالله49496

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرحيدر محمدالمقداد نوري549740

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمود عبدعلي49514

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمحمد مثن  محمود76837

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد ستار522327

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم خليل41768

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرامير احسان خطاب49524

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرسيف منذر عبدالخالق42029

 علي بدر42301
بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرالحسير 

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمصطق  عمر عادل76850

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمحمدحسير  صالح مهدي313915

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم علي549903

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعباس علي خزعل507896

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكررامي عدي علي49451

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمصعب كيالن عبدالقادر76994

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد طالب حسن41961

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرقاسم كريم محمد رضا314071

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعدنان غسان خليل425048

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد محمد فؤاد49323

 علي506839
إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسير 

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد كيالن عبدالقادر313991

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعمار رائد عبدالجبار147598

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمد جمال الدين561831

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان لفته41786

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرليث غسان حكمت549664

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكروائل كريم مشكور41990



إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعلي رمزي كريم49520

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعبدالنور مصطق  عبدهللا148210

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمد ابراهيم424401

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرابراهيم ظافر محمد9970

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرحسنير  خالد عبدهللا42012

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرحسن محمد حامد147321

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرتميم نزار حمود314095

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرليث رائد عبداالله49502

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرانس محمود مسلم314064

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرحسان خالد عبداالله508929

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرزينون فراس عبدالرزاق314002

غام نزار حمود77016 إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكررص 

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد فؤاد49239

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عبدالكريم حازم522318

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد محمد اسماعيل561836

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرسجاد حيدر محمد549901

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمصطق  حمه رشيد مولود506849

ي41605 إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد ناج 

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرنورالدين مشتاق طالب147406

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعبدهللا مازن صالح424360

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرخبيب مناف وليد42069

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد ليث سعدي314058

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرعبدهللا رائد عبدالجبار147839

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمد ابراهيم549637

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرباقر مثن  صالح314042

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكريوسف ابوبكر عادل76903

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمنهل ماجد حميد58898

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرامير يوسف شهاب49296

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكراحمد نجم عبد423991

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمنذر جاسم درويش506846

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرسامر مهدي صالح49369

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادذكرمعاد مصطق  كمال ابراهيم147439

ماجستيرالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىندى عبدالكريم محمد506873

ماجستيرالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىايمان محمد عبد41856

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىليل جي  محمود49463

تغريد علي مله علي76969
بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىريمان مهدي عباس560100

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىسيناء محمد محسن549907

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىازهار عامر حسير 506829

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىاسماء فاضل عليوي76942

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىشيماء سالم محمد551262

مي عمانوئيل يوسف314061
بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىارساء محمدعلي داود549889



بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىسليمة هيىسي عبيد314053

لينا علي مجيد560652
بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىنادية حسان جواد561283

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىزينة خالد كريم560038

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىزينب علي ابراهيم560698

ي يعقوب146457 بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىندى ناج 

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىندرة عبدالوهاب رشيد314112

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىاحالم عبد جاسم506812

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىخمائل محسن عبدهللا313918

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىايناس ماجد مجيد424093

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىزهراء مجيد مزعل424585

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىازهار احمد محمود314081

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىرسى وائل محمديحنر506827

هناء عبدالحسن علي560292
بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىابتهال نصيف جاسم506844

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىوسن سعدون سلمان313923

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالرزاق محمود401637

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىزينب عبدهللا عبد506823

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىرسل حيدر حسير 148257

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىوسن هادي سعيد560088

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىزينب احمد كاظم559917

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىمروة عباس كريم560658

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىسارة ناظم عبدالعزيز401655

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىنور محمد عبد41876

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىماجدة شاكر علوان549861

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىشيماء محمد كاظم49425

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىمثال طارق حسير 313929

شذى عبدالحسن علي560190
دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىسحر طارق حسير 313925

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىسهير طارق حسير 506814

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىزينب حسون حاشوش49309

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىميساء محمدرضا نرصهللا41628

ي58883
دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىبراق عبود راض 

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىبيداء حسن محمد49317

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىخلود غازي دهش507697

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىبان محمد عبد41908

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىرشا اسعد مهدي424605

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىمنال مهدي صالح423977

تغريد علي جسام313928
إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىوفاء حسير  جاسم560078

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىميس عبدالكريم حازم506856

 علي549894
بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىتبارك حسير 

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىارساء جبار عباس49279



بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىدعاء مازن جعفر49286

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىمروة محمود مسلم147479

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىمن  سمير شكر49245

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىمروة ثائر صادق41682

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىاضواء رسي عبدالجبار41655

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىروى فراس عبدالرزاق314021

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىشيماء طارق عباس49300

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىصفا محمود مسلم147556

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد حسن314014

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىارساء نصيف جاسم506820

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىتبارك محمد عبد314024

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىرند مازن حسن148306

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىايالف وليد عيدان76859

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىضىح سدخان سلمان424197

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىهديل شاكر منصور49330

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىمنال عبدالرضا حسان560355

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىبسمه مازن جعفر49290

دبلومالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىزينب رائد عباس559862

ي49227 إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىعسل احمد ناج 

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىدعاء كيالن عبدالقادر314075

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىود ضياء عبدالستار424035

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىفاطمه عادل عبد314018

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىانتصار فيصل عبدهللا506895

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىرشا ثجيل هنودي41819

بكالوريوسالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىنوال عبدالرزاق شناوة314084

إعداديةالمثن 51072الرصافة-بغدادأننىهدى عبدالهادي عزيز147287

دكتوراهالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكررياض جليل فهد30338

ماجستيرالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد سعيد عبيد410314

ماجستيرالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمهند حبيب حسير 290013

ماجستيرالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرسامر عبداللطيف وهيب176370

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرباسم كاظم حنيحن30228

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرستار تاية خنفير410268

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعبداالمير جاسم هليل29983

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرباسم اكرم غافل30333

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكررائد علي عبود32043

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالغفار محمد31966

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد محمد410527

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكركاظم زامل عبدالزهرة505870

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعدي احمد محمد410546

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمرتص  رحيم سلمان289898

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرسعد انبيت مدهوش30384

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرنبيل جليل فهد410427

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكروسام علي ياسير 30236



بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكربالل علي ياسير 30295

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد ستار جي 410455

ي432684
 
بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر خالد عبدالباق

 علي عبود30268
بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحازم عبدالواحد جاسم30418

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراثير احمد محمد28688

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسام زهير جليل505124

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعالء جليل فهد243772

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعالء عطية غالي290070

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحامد فرحان ذجر31722

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحيدر رحمةهللا محمد30342

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم عزاوي30331

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبدالحسير 30349

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح الدين عبداالمير338584

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعباس محمد عبدالحسير 31884

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد محسن جبار30319

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي صي  خالطي505063

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعمار لطيف منادي290029

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي حسن هادي28736

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكروالءالدين حسير  فرحان30234

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرفهد عادل علي30421

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد فاخر حميد30177

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحيدر نبيل عبداالله28865

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس غازي553049

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم كامل505216

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرسيف صالح زياره410419

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرجمال لطيف منادي30041

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد عماد احمد290018

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرامير كريم كاظم505258

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرسيف عبدالحسير  نعمة177259

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرجعفر فرحان كشكول329446

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد طه توفيق175853

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكركاظم حسن حمود175600

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكررياض صبيح مهنا30345

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحيدر فرحان مناجي175330

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد علي حسن30047

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرهادي حسن محمود175915

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرماجد كاظم كريدي290096

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرجمعة كشكول حبيب28899

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرفرات هادي حمزة175827

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكررائد وادي حمود176612

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعمار حاتم عليوي505230

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعدي هويدي جاسم505264



إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعمار سامي جميل410524

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكركامل جليل فهد410407

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحازم كاظم حنيحن410262

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحيدر عبد نايف410310

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد خليل محسن30278

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسن175962

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكررسمد ماشاءهللا محمد175428

ي442316
إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكركريم حنش راض 

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد عبدالحسير 34182

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد حاتم عليوي28837

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمهدي حسير  مهدي505061

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمصطق  باسم كاظم31711

ماجستيرالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد برغش500725

ي32052 بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرايمن احمد حاج 

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالعزيز يحنر28952

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرسجاد صادق عالوي31879

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسن رياض عبدالرحمن30417

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد فتىحي مزاحم28815

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسير  عبداالمير شمال290050

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد اسماعيل410274

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرابوالفضل محمد نور29990

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراثير عبدالصاحب عبدالكاظم30286

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد محمد نور29980

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكريارس صفوك عبدالحسير 432611

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمؤمل احمد محمد28859

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرطالب مشتاق طالب289999

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعباس محمد علوان30190

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد كمال553043

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  عزيز28897

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم جاعد432772

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي عبداالمير شمال290057

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرنهاد عبدالكريم زغير175132

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد نجم289890

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي زامل عبدالزهرة449173

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرامير يحنر نارص28843

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي سعيد عبيد290081

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد قيس حسن31562

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكربشير احمد عبدالعالي175482

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرسجاد مهند مهدي175312

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمنتظر علي عبد290063

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرضيف غازي ضمد30405

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسير  زيارة289902

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد ارشد عبدالرزاق410475



بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم عكاب290015

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرامير عبدهللا رسن175013

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمنتظر هاتف جياد337859

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمهند طاهر عبدالزهرة290026

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعباس خالد جحيم30001

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسير  خنجر حنظل31839

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد رعد عباس31808

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد جواد410448

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرايمن هادي صالح30424

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمرتص  احمد حسن329527

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد عزيز محمد553045

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسام احمد عبدالعالي176755

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكركرم الباري خميس عبد410250

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد علي هادي338524

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرارشد سعدي طارش176126

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عبدالحسير  عباس498876

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم كاظم177080

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمهند عبدالسالم ياسير 505937

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسام الدين عادل هادي175990

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرطه احسان عزيز500429

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد حميد كيطان30254

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعباس خضير عبدهللا432608

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالقادر فنجان30154

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمرتص  مىحي ابراهيم30391

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي فالح حسن30000

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكررائد حاتم عباس30351

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرزاق شيال30156

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسير  عادل مهدي436870

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرنور عبدالكريم علي31507

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسن مزيعل غريب176408

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراكرم خزعل عبدعلي30265

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسير  مزيعل غريب176429

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرسيف علي عبد432675

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكريارس كريم مرزة505140

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمريم عبداالمير رسن175525

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكريوسف حسير  يحنر432794

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن علي عبدالرحمن31851

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي زهير كامل30239

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد علي جاوي30004

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد نجم عبدالرضا31493

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحيدر عبداالمير رسن29984

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرهمام محمد عبدالواحد28753

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمؤيد حبيب حسير 290005



دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد هادي فاضل29992

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسام عبدهللا حسان29999

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرسيف علي ياسير 289905

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حامد حسن28891

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسن عبداللطيف علي30029

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمصطق  خليل الزم410584

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد عقيل ابراهيم28886

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسير  رحيم عبود243295

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد مشتاق طالب30149

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر منال مالك29996

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكريارس نبيل عبداالله32002

 علي محمد175028
إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل هاتف30246

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم حسن30409

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار كاظم30167

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد رحيم كشكول432559

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عزاوي289893

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمروان محمد طه31762

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرسجاد حاتم محمد183037

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد علي عبدالواحد31557

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد رافع صبيح31799

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد عادل يوسف410462

 احمد علي28827
إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكريوسف حيدر رشيد29981

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد صفاء حسون28876

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمؤمل محمد مرزة31791

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد اسماعيل410361

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي عباس محمد505835

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكروسام جمال بدر29976

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد حسير 553042

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسن صفاء جاسب553055

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمنذر محمد حسير 30326

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي رافع صبيح290047

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكريوسف احمد جبار31539

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي عبد العباس حسير 30425

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمؤمن عمار سامي410511

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمهيمن كاظم جنيح30293

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعمر احمد جاسم31259

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد خالد جخيم553048

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان عزيز243382

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكربهاءالدين عبداالمير خليف30005

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسن شاكر رشيد176216

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد ستار نعمة31603



إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالكريم كامل410400

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكريارس سعد احمد505246

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرسجاد جاسم حسن30432

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرامير طه غليم432680

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق لطيف30408

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرفراس فيصل فياض243845

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسير  سجاد طالب31647

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد عبداالمير كريم31744

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر عبدالعزيز176320

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمجتن  احمد علي30406

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي زكريا مىحي الدين31960

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعلي رمضان حسير 176726

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد رشيد مجيد175676

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمصطق  خالد رشيد175001

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكروعد لفته ازبير 243211

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرليث ارشد عبدالرزاق410438

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد نشات علي30403

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد بثير  نعمة30411

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمحمد فجر حميد337700

 علي ياسير 505145
إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرمصطق 

 محمد علي31773
إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرحسير 

غام محمد طه31663 إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكررص 

 علي30347
بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراثير حسير 

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرفريد حسن صالح175041

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرعالء محيبس محسن31654

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكراحمد يحنر يونس29993

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادذكرهاشم صبيح مهنا30207

ماجستيرالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىاشواق شهاب احمد29982

ماجستيرالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىافكار يوسف جواد432600

ي رشك29979
بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىعلية ثاب 

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىابتسام كاظم هليل290072

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىخديجة اسماعيل عموري30341

ة عبدالستار عبدالكريم30316 بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىسمير

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىدينا لفته ازبير 30299

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىنوال احمد محمد290032

وفاء محسن علي30401
بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىسهير عبدهللا رستم505150

ندى رشيد علي175408
بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىسناء محمد ابوكطيف329689

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىلينا حاتم عليوي289917

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىدينا فرحان مناجي505158

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىنادية عبدالجبار خضير289914

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىهاجر عبدالستار داوي28911



بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزينب عدنان دلي401903

ايمان علي عبدالواحد31567
بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىابتهال محمد برغش500404

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىهديل ابراهيم مجيد175571

نادية علي عبود505202
دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننى

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىسحر فاخر علوان505267

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىدنيا عبدزيد جبار31784

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىهيفاء عبدالجبار خضير290090

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىيشى صكر صبيح553052

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسير  محمد31642

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىراجحة كريم حمود505166

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزينب ندمان فليح505179

ق محمد برغش530202 دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىاستي 

ي مهدي410551 إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىجنان صي 

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىسحر عبدالكريم مجيد410302

 علي30329
إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىقدوه حسير 

سحر علي راشد410321
إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىنضال حسن كريم290933

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىمنتىه حسير  ارهيف30074

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىشيماء شالش هواس30065

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزحل عبدالواحد حريجة30314

ي31677
دكتوراهالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىرغد ريسان صىح 

ماجستيرالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىسماء طاهر حمود30182

ماجستيرالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىضىح ذياب احمد442054

تغريد علي مهدي410529
دبلوم عاليالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىعبير عبدالرزاق لطيف410484

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىنور ابراهيم خليل31819

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىعائشة كاظم عكاب31619

ي290066 ريم غازي لعين 
بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىوالء رياض عبدالرحمن31275

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىتمارة مظفر عبد410297

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزينب جمعة علوان175705

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىبسمة ثامر حافظ182847

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىاية مشتاق طالب28679

شهد ابراهيم علي505133
بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىايناس عبدالكريم عبدالحسن289915

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىايمان ياسير  خليل176020

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىاالء احمد نجم30430

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىماجدولير  طالل مجيد410502

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىياسمير  هاتف جياد329827

نورالهدى علي فاضل449164
بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالواحد جاسم31758

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىنور كريم جبار449158



بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىضىح احمد محمد28852

فاطمة الزهراء علي ارحيم31593
بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىشيماء زين العابدين مهدي31518

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىهدى منال مالك30258

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىسىح  ذياب احمد436752

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم عبد175356

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىهبة صالح رسن29986

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىرواء سعد عبدالحسير 290060

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىيشى احمد غريب31670

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىسارة رافع صبيح31866

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىحوراء شاكر رشيد176146

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزينب محمود حسن449313

تمارى علي عبدالرحمن114133
بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىنرجس سلمان عبد175056

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىسارة حسن هادي31753

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىصفيناز سورين طالب176270

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىندى خالد رشيد28871

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىرنا عالء حسير 30151

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبداالمير شمال175621

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىعذراء ضيدان بوهي28868

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىهالة عبدالصاحب عبدالكاظم31765

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىياسمينه فالح عبدالرضا28893

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىرفل عبدالكريم كامل410384

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىسها محمد علوان28944

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزهراء كاظم محسن432783

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىميشه محمد طه30003

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىعبير محمد رحيم28847

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىمريم هيثم مالك329667

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىرانيا مندوب مخيف30263

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىسىح  احمد جاسم505236

اية علي عبد432654
بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىاية ستار نعمة30404

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىارساء محمد عبدالحسير 29987

تبارك علي محمد505059
بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىبان هاشم كاظم30414

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزينب محمد نور29988

ي عبدالكريم عجيل289997
بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىتهاب 

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىميساء رفعت قهرمان32047

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىاالء سالم مهدي30251

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىرسل فؤاد شباط553047

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىفاطمة سمير صالح28878

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىهالة عبدالستار داوي28907

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزينة عيدان كيطان449080



دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىوداد رعد ثامر410707

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىرسى منال مالك31844

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىتمارا طالل مجيد410368

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىضىح محمد علوان28931

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىهند رائد وادي176575

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىاسيل كامل جليل410413

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىفاطمة حميد كيطان31739

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىفاطمة باسم حميد505922

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزمن طاهر حمود243340

 علي29978
دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىمريم حسير 

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىرنا وليد جميل28660

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىروال عبدهللا احسان30248

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىابتهال عباس احسان29998

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىمنتىه خضير عباس30390

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىشهد وسام احمد505242

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىضمياء شاكر جاسم289991

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزينب عبداالمير كريم31696

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىضىح محمود حسن449332

نبا علي هالل561781
إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننى

هبة علي حسن28882
إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزينب ظاهر حسون182913

ي505823
 
إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىيش علي عبدالباق

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىارساء حامد حسن176474

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىرغد حامد حسن31807

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىمريم محسن مطير30070

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىكوثر عباس رسن30428

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىغيداء هاشم كاظم31816

الزهراء احسان علي410518
إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىازهار ابراهيم عبدنور500669

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىفاطمة الزهراء سعد انبيت30388

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزينب حميد كيطان34126

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىتبارك كمال عبد31552

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىهاجر محمد عبدالواحد289912

اسيل محمد علي31777
إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىريام رعد عباس30002

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىشيماء خالد حسن31873

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىسىح  فراس زيارة29977

اية علي فاضل449294
إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزهراء عباس جبار30015

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىميس كريم جبار449135

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزينب احمد جبار30407

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىنورالهدى محمد نور175792

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىطيبة ميثم نوري31797



إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىنور عقيل ابراهيم31572

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزهراء غايب محمد175380

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىهبةهللا علي ارحيم31582

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزهراء موس جبار290087

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىزهراء رائد نجم410377

بكالوريوسالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىسؤدد عبدالجواد عبدالحسن30255

دبلومالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىلمياء عبد حسير 30290

إعداديةالزعفرانية81073الرصافة-بغدادأننىيشى محمد خلف30402

دكتوراهالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحيدر زهير جاسم209567

ماجستيرالربيع81074الرصافة-بغدادذكرفراس فاضل حسن413586

ماجستيرالربيع81074الرصافة-بغدادذكرفؤاد خرص  عباس337715

ماجستيرالربيع81074الرصافة-بغدادذكربسام صعب حمد413673

ماجستيرالربيع81074الرصافة-بغدادذكرفراس عبد كاطع552970

ماجستيرالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي نعمة محمد80743

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعمر علي حماد413657

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكركامل حسير  مطير500603

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمعن جداع عفريت209688

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرصفاءالدين خرص  عباس437257

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحسن محمد علي530198

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمهدي حسن احمد80959

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرخالد غازي محسن209614

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرقصي سعد سلمان500660

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحسير  حامد محمد55115

 محمد علي80756
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمحمود حسير 

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكررياض شمىسي حطحوط81048

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم حمود183387

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمنذر نجم عبدالرحمن499145

هللا حسير 413684 بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرامير خير

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل علوص209589

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرزياد قاسم جلوب183390

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرفائز محسن جاسم499177

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعمار رحيم مجر81023

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرسيف خضير عبيد54775

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكروليد حسير  عبدالرزاق81030

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمروان كاظم سلطان209680

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكررائد فليح حسن55091

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعدي قاسم محمود54790

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد عبدالكريم80916

 محمدعلي80974
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير 

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرباقر اسود قاسم499075

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا عبدعلي432917

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم عبد446963

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحيدر فاضل حسن413582



بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكراحمد غازي عبدالهادي209519

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكراحمد داود خضير432914

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرجعفر فراس عادل438156

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعزام حامد عطية437061

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن رشيد احمد مختار500401

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي نايف حميد81041

 علي حسير 55082
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي اوراس عادل413570

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكراحمد غالب عالوي413688

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرسليمان عباس سلمان413605

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرابراهيم رحيم مجر209560

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرخرص  حسيب عبدالكريم499050

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحسير  علوان شناوة439354

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرجعفر احمد محمد55104

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعبدالواحد داود خضير437450

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكركاظم سعدون بدن81014

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكريعرب قحطان علي553021

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي عزيز مىحي الدين442225

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحسام جهاد علوان55066

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكريحنر عبدالكريم جاسم55003

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرلقاء ناطق خضير209707

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمعي   احمد عبدالكريم209672

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن كاظم55266

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرايمن احمد عبدالكريم54853

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرصادق ساهي محمد81018

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعباس نجاح عبدهللا55258

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكريوسف حامد منشد209618

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحامد عبدالكريم جاسم81004

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحامد اسد علي81009

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي يحنر عبدالكريم413568

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرادم طالل يونس55245

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد عليوي499105

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  طالب530302

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكريوسف زيد طارق81005

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرسامي صي  حسون209599

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكررعد عبدالكريم حسير 54857

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن جاسم عبيد209647

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرصفاء فليح عبدالحسن500445

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرقحطان عدنان عباس81037

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكروليد كاظم حسير 530162

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرسيف علي حسن530318

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرابراهيم فراس عادل442208

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي خالد ماجد81218



إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي محسن مشاي530326

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي جبار محيسن500395

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي وديع نارص499136

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرسالم محسن مشاي530305

ماجستيرالربيع81074الرصافة-بغدادذكرابراهيم خزعل صي 81159

ماجستيرالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمحمد مثن  عواد500633

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرخضير عباس دعير441995

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرزيد فؤاد صي 81244

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمصطق  ذياب مزهر498906

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي خالد رحيم81096

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد عبداالمير55015

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرسيف عالء احمد437413

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرامير جواد كاظم439656

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرغضنفر علي نعمة55277

ي ساهي55253 بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمازن العين 

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعبدهللا منذر جعفر80994

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكركرار حيدر مزعل81073

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكراحمد كريم حداد81183

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكركرار حسير  علوان81192

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي كريم حداد55327

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالهادي عبد436808

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعمار ماجد احمد441983

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحسام احمد حامد55296

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمحمدالهادي احمد خليل55304

 علي فضل413682
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعمر سالم فرمان441120

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل حسن55000

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحيدر حمزة هالل183401

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكراحمد كريم عبدالهادي81079

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي خزعل صي 81171

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي حمزة هالل209486

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالهادي عبد561761

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحسير  محسن يونس54810

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرصي  فؤاد صي 81241

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمصطق  اياد عباس55128

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرالحسن كريم جبار55302

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد نصيف499005

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعادل محسن يونس498979

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكررواد سمير عبدالكاظم81104

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكررسمد عالء احمد437381

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن ياس خضير413697

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعيىس جاسم نصيف438477

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكاظم حسن499084



بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمحمد خزعل صي 81152

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرفهد وليد كاظم530298

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد439822

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكراحمد سعد هامل499065

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكراحمد شهاب احمد55123

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعمر مهند فؤاد432929

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحسير  فاضل حسن438762

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرقتيبة سلمان جلوب55330

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرهادي عبدالرزاق جاسم209926

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن كريم علوان55332

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمروان علي سالم209692

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرماهر حامد عبدالحسير 54819

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعبدالواحد حمزة هالل183399

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكراحمد عبدهللا عبدعلي498859

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمحمد علي نارص55312

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكريوسف فراس سعدون499027

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن عدنان خضير81225

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمحمد حمزة هالل183396

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق فارس عباس442010

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكريوسف كريم حداد55159

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكرديار ستار احمد54783

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرامير محمد نارص437490

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرسيف محمد هاتف436775

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرزياد خالد ماجد81206

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد غازي439124

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكراحمد جودت كاظم440359

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرابراهيم جمعة سعيد500398

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم مجر440786

ي نغماش413580 إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرزين العابدين ناج 

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرهيثم ستار احمد432946

ي500438 إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمروان فاضل ناج 

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي حسن محمد530315

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  زغير449325

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي صالح439378

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي رعد علي530197

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي خالد غازي438875

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرهيثم محسن مشاي209570

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعبدالحق اسماعيل محمد413686

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعبدهللا هشام عبدالخالق432940

هان440524 إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعبدهللا مصطق  رسر

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكروسام هادي كاظم437120

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرسجاد هاشم فرحان440913

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعباس فارس عباس442033



إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم عبدهللا81228

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكراحمد كاروان عبدهللا440966

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمحمد لقاء ناطق441021

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم حميد530200

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكركرار سامي علي500684

ي81259 إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكركاظم فوزي خير

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمروان زياد احمد81134

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكراستيفان رفائيل يوشوع55163

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمصطق  عدنان جلوب241618

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرخالد وليد حسير 81179

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعلي صالح مهدي209552

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم حداد55324

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرسيف علي كريم438524

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمنتظر محمد نصيف209684

ي438571  كمال هوب 
إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرحسير  صادق سالم55138

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعامر علي عامر413597

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حسير  زغير449329

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادذكراحمد محمد مهدي81237

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرعمار موس نرص413564

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرسعد جبار وادي413566

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادذكرمشتاق ماجد حسير 81188

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادذكركفاح طالب عبد530187

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىارساء محمد جعفر80729

ي54800
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىايمان حسن تق 

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىسمر فخري نعمة80930

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىنور جعفر صادق437087

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىشذى قاسم عبد437276

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىشهرزاد خلف عبدالعباس209667

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىحال قاسم محمد55057

ي209509
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىندى رعد راض 

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىرؤى رافل وهيب209669

دعاء احمد زكي الطيف437669
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

منال علي عبدهللا80966
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىاالء محمد كريم209543

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىارساء جبار علي55098

 علي80736
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىحنان حسير 

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىزينب نجاح عبدهللا55261

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىايمان كاظم احمد530311

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىنشين غالب طالب413667

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىامال ذياب مزهر209631

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىهالة قاسم عبد442027

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىحميدة كاظم شمس55309



ية شالش هواس94242 دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىخير

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىرجاء فيصل منصور413601

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىرجاء عبدالكاظم فنجان80719

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىميسون امير  خميس55050

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىانعام سعدون عبدهللا81085

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىنجاة قاسم كاظم437537

ى خليف ماش209662 دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىزينب اسماعيل كريدي81000

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىميسم عبدالخالق حسير 500653

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىرغداء عبود جاسم55286

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىرواء كريم محسن80749

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىلمياء نصيف جاسم442120

ي439197
دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىفريال جاسم صىح 

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىعلياء كريم محسن81148

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىرواء عبدالحسن عويد54847

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىريام عائد جاسم561772

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىصباح نايف حميد442171

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىرائدة شاكر محمود81251

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىهمسة صالح مهدي439855

ماجستيرالربيع81074الرصافة-بغدادأننىسماح عبدالهادي عبد437045

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىمن  زياد احمد80921

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىوديان مطشر مطر183403

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىزينب عبداالمير حمزة81142

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىتبارك عبدالهادي عبود81053

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىزهراء صفاء هادي438803

كوثر علي حسير 209524
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىهاجر كريم محمد432937

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىالق كريم جلوب55085

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىابتهال عبدهللا عبدعلي54807

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىمريم جاسم نصيف81263

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىحوراء تحسير  غانم55039

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىانعام داود سالم81255

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىايناس حمزه هالل183398

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىغفران ستار احمد442016

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىعبير محمد حسير 432921

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىرقية ابراهيم حسير 55045

ي55119
 
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىدعاء عصام رزوق

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىمنة هللا اياد عباس440859

شيماء سامي احمد55232
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىصفا محمد مهدي55153

رؤى جبار علي55148
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

مارب علي حسير 209529
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىمروة كريم محمد432933



بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىنرجس احمد عباس413574

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىرونق سعد حمد530201

مروة علي عبود438325
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىعبير عبدالرزاق جاسم55073

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىعبير ماجد حميد81186

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىمريم جليل عكلة81066

نبا علي كريم81232
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

رسل علي رحيم432932
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىعذراء كريم حداد55319

ي حسير 209494
 
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىانتصار الق

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىهدى ستار غايب81146

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىنورا عبدالهادي عبد436831

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىايه رزاق احمد437299

ي سلمان500457
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىسارة عوب 

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىجنان عباس حسير 413691

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىسارة خضير عباس80984

تبارك علي رحيم442331
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىشهد لقاء ناطق81168

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىتبارك محمد عبداالمير413608

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىامل هادي عبدالمحسن209711

ي حميد209503 بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىاسماء تاج 

رؤى علي رحيم438430
بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىرؤى سعد فالح54843

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىزهراء فاضل فرحان530159

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىعبير وائل شاكر437965

خلود سامي احمد55225
دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىاية ماجد حميد55241

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىمنال وليد ابراهيم54835

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىزهراء حامد كامل55334

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىرواء خلف هاشم81163

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىغيداء خالد ماجد81212

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىدعاء رزاق احمد554250

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىفاطمة حمزة عبدالكاظم439552

سارة حمدان عبدعلي183391
دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

ي عبود241756
دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىانتصار راض 

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىحوراء حيدر محمد81155

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىمريم محمد عبد442444

زهراء اياد علي500597
إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىايمان عبدالحسن زبالة440716

مريم اياد علي499166
إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىابتهال كريم جليل500695

سلسبيل علي نعمة55269
إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىاية محمد عبدهللا438830



إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىتبارك عبدالكريم داود440432

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىرنا سهيل عبد54796

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىميس وائل شاكر437167

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىزينب حامد عبدالحسير 439240

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىرشا عباس حسير 241628

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىزينب عدي احمد209699

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىطيبة جعفر احمد55110

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىنور هشام عبدالخالق432942

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىمريم عمار فائق81198

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىرند احمد حامد440816

ي440573 والء كمال هوب 
إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

ي81266 إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىسماح سمير ناج 

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىزهراء حمدان جداع439952

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىحنير  زياد احمد81125

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىعال خضير عباس81175

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىرسل خالد غازي438658

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىزينب يوسف حامد81221

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىريم منذر جعفر439446

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىلينا زياد قاسم438608

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىاسماء ابراهيم حسير 438694

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىارساء حامد عبدالكريم413689

ي حسن81247 دالل لعين 
إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىمريم مهدي شاكر440630

رقية سامي احمد500577
إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىزينب فراس سعدون500509

ق جبار سعيد80925 إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوسالربيع81074الرصافة-بغدادأننىارواق قاسم كاظم432924

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىنعيمة حسير  خلوف80913

دبلومالربيع81074الرصافة-بغدادأننىسحر خضير زيدان55316

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىسفانة فراس سعدون500549

إعداديةالربيع81074الرصافة-بغدادأننىشيماء اليج عذاب241641

دكتوراهالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحسان حامد عكال411182

ماجستيرالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد فرعون411167

ماجستيرالوليد81075الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمد زيدان382462

ي497149 بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرطارق حسن مشير

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرطالب يوسف عبدالعزيز113396

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعماد يارس مجيد382485

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرسنان خالد محمود497530

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرماجد وحيد بريدي382395

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعمار احمد عبدالرضا497099

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكربهاء الدين عيىس حسن523327

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد منير عبدالرحمن381102

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكروليد طالب جواد121245



بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرصفاء حسير  عبود113744

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد شاكر غسال211692

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد يحنر جاسم120402

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمهند حسن جواد411026

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكربهاء فالح خربيط497027

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد علي عبيد497520

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعلي عادل سلمان381068

ي سلمان496990 بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمنتظر غرب 

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرماهر عادل مشهد119491

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد مكي حمزة121191

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمهند باشان احمد497496

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرابراهيم زاير محمد411017

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرفؤاد حميد علي113386

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرثامر ريس لفته113369

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمصطق  رعد صبىحي113280

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحسن جي  دخيشة121167

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرخالد كريم ربيع382384

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكراياد تركي رشيد121229

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعباس وهيب عليوي497046

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرفيصل عيىس فيصل120649

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد هامل زيدان410866

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكروسام اياد كاظم497054

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد فوزي ابراهيم120484

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحيدر محمدضياء كريم121258

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد محمد هادي523310

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرليث ناهض عباس432604

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرغيث مهدي فالح215160

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرنشوان محمد فاضل552985

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرزيدون باشان احمد411146

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرفاضل هادي علوان214582

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرقاسم جميل مزهر120223

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعلي حسن خلباص121178

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعدنان محمود عبدهللا121243

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكريوسف جورج هرمز497307

 علي محسن214940
بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمرتص 

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكروسام جبار دكمان497195

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكررساجالدين حسن جي 121162

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعمر عادل احمد121252

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرزيدون قيس عبد410860

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرماجد محسن مويل121212

ي عمار240418 دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرسمير عبدالنن 

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكروعد عزيز شعيا114121

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمعد زيدان خلف114892



 جعفر علي113762
دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكروسام حميد علي410944

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعمار علي عناد410890

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكريارس عبدالرضا حسان114809

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد علي زوين121233

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرسنان عبدالمنعم حسير 523333

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرجهاد تركي جي 523336

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن فاضل حسير 382624

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد عقيل كامل214465

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكربشار سامي سوادي121210

ي121222
 
دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرابراهيم عزالدين عبدالباق

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  جواد114821

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد داود احمد119454

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحيدر عبداالمير عجيب522662

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرضياء نصيف جاسم410810

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعامر نصيف جاسم410807

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعصام مشنهس شناوه120594

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم عبيد497130

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرصاحب حسن عبدهللا497178

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرضياء احمد عداي214787

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرسلمان كاظم حسن214912

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرايهاب عبدهللا حمد211698

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن حسير  صالح215096

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرغزوان زاهد محمد240428

ماجستيرالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم عبد552988

ماجستيرالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعلي منير عبدالرحمن382423

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعمار عبدالصمد عبدعلي120642

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمرتص  حامد حسير 113473

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعلي رومي دري    ج381036

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحازم قيس عبد522611

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحيدر فاضل فياض114416

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرسجاد مهدي شطب121119

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرموس عبدالرزاق شيال381164

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحسام علي نارص120617

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحيدر حمزة عليوي114418

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن احمد120693

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد عادل عبدالقادر114882

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حميد ياسير 114665

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحارث مجيد حميد240501

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد مظلوم صالح382553

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم حمد411028

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالهادي يحنر121086

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكروائل سمير محمد114757



بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرذوالفقار علي محمد113351

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرليث رعد كزار214594

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد خالد جاسم113501

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحسير  رمضان خلف381044

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعلي جبار عكال113904

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرسهير كريم دلو121185

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمهند محمد ياسير 121237

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحسام كتاب محيسن114851

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد ضياء نصيف121205

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعلي طالب يوسف113336

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمصطق  اسماعيل حاجم561758

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد اسعد غالي382375

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعادل جبار عبد381106

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد حسن صالح120552

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد صفاء حسير 410976

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعلي شاكر محمود211711

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرسعد سلمان حاجم113364

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمرتص  خالد جاسم121296

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عادل علي114613

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكركرار حيدر حميد523293

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمنهل علي رشيد114799

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي صالح121225

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرغزوان خالد محسن411126

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعيىس احمد جاسم120535

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرزيدون محمد متعب215077

  محمد ياسير 121188
بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمعي 

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان احمد120394

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد مجيد حسير 381093

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعمر عبدالستار سلمان561759

 ياسير  خضير554278
بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد جاسم497467

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالستار غالي121104

ي بالسم121273
بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد وب 

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمروان فيصل سوادي382609

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعيىس شاكر محمود113987

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكررائد عبدالستار عبد114741

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن جاسم محمد114081

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكررامي حسير  جراد113721

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمود علي محمد524935

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد عبداالمير ابراهيم411041

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعلي اسماعيل مطلك214903

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحمزة خالد علي113886

عام ليث فائق215107 بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكررص 



بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحيدر مكي حمزة121255

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعاطف وليد محمد211718

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالستار سلمان120572

 علي حسير 524891
بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمرتص 

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرفاضل جميل مرهون382515

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحسد محمد ابراهيم120549

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمصطق  طالب احمد214655

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكربارق محمد متعب497452

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحسام شاكر عبدالرحمن382574

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرابراهيم هاشم جي 214625

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكريوسف علي كاظم114651

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعبدالمجيد طالب احمد214614

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكركرم ليث كريم523283

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكربراء احمد محمد121091

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبدالعالي113294

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعلي عبد طعمة214806

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرشاكر محمود ياسير 121202

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعلي سمير علي121271

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكررامي قاسم خليل121064

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن جي 121169

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد داود احمد113403

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمديحة احسان علي120430

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمؤمل عبدالجبار موس121094

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمثن  هادي جبارة410853

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكررعد ماجي منصور114834

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمروان عبدالستار سلمان524911

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالستار كريم410914

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  كاظم120665

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرابراهيم كتاب محيسن524868

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد محمد علي211672

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكررائد جميل مزهر113707

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرقيس باسل حمزة381156

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  محمد561756

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد نارص497446

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمرتص  طالب احمد214607

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد حازم خليل120654

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحسن صكبان حسن524986

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرسيف سعد حوم524903

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمصطق  فارس جبار120220

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرامير قيس عبدالصاحب120600

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمروان خالد احمد240436

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم حاتم561762

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد خضير حسن120232



ي214969
إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم غن 

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرسيف عبدالملك سالم240800

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد هامل410840

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عبدالرحمن عليوي240730

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن ماجد احمد113529

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعدي حسير  عبيد120543

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعلي حسن عباس240393

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكركريم وليد عبد497039

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمصطق  سيف الدين صالح411008

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرجمال نارص خالد552979

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرقيرص فاخر احمد114423

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعلي مازن علي522554

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  علوان121073

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم جواد113855

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكركرار بشار هاشم422307

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرداود حسير  طارق410901

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكركرار حيدر هادي119477

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم عطية525075

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعمر كمال سوادي119488

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكركرار علي كاظم410992

 سامي محمد382403
إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعالء كاظم هادي119431

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحسير  لؤي بالسم113346

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي صالح120524

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكروسام علوان حميد113946

ي240766
إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد سامي راض 

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد حكمت احمد561755

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمهند علي هاشم120512

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد سمير ابراهيم113375

 علي خضير240366
إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحسن صباح محمد497219

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم عبد113322

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعلي فاخر احمد114090

ي215057 إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرصديق عادل خير

ي215003 إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعلي عادل خير

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمرتص  مؤيد عبدالرزاق214499

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرصديق عبدالسالم عبداللطيف211714

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرطالب جبار عكال113871

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرفاضل محمد كريم113359

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادذكرمسار علي ياسير 114473

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادذكراحمد عبدهللا حسير 120625

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرطالب صالح عبد114462

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرعمار سليم حسن214705



يف240815 إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادذكرحسير  حسون رسر

ماجستيرالوليد81075الرصافة-بغدادأننىهديل جميل نرص214883

ماجستيرالوليد81075الرصافة-بغدادأننىمنار محمد جميل561754

انتصار علي حنتوش120637
بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىبسعاد لطيف هاشم211705

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىعفيفة كامل نارص214637

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىمنال حسن حسير 211688

وق مزاحم فنجان410929 بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىرسر

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىسندس داود فخري522907

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىلىم علي عبيد497432

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىنورا وليد خالد497074

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىشذى سليم عليوي119445

ى عزيز ياسير 240404 بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىايمان وليد محمد113326

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىازهار يوسف جواد432606

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىعذراء لطيف هاشم215046

ى يوسف عبدالفتاح121214 بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىسعاد ريس لفته120239

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىشيماء كمال مجيد113754

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىزمن ازناد نادر381073

اية عبدعلي حسن120438
بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىسهاد كامل ابراهيم114784

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىسىه علي عبيد410815

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىزينة محمود عباس240447

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىجناتن عمران فاضل120607

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىنبا خلف محيسن121136

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىاسيل خالد محمد382506

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننىابتسام عبدالحسير  شمران497063

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننىحنان كامل رحيم211708

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننىافراح طاهر علوان522872

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننىرساب صبيح احمد113310

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننىسوزان كامل جواد121223

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننىرواء نجم عبيد240749

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننىغصون عبدالمهدي زغير121126

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننىوسام محمد الياس382496

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىمنتىه عبدهللا عبدعلي411163

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىليل حمزة سالم119464

ة رحمن مكي497070 امير
إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننى

فريال علي عبيد119450
إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىميسون سعد علوان113381

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىكريمة محمد دوشان113876

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىشهد ابراهيم عباس121159

صابرين ناظم علي120450
إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننى



إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىلميس حسير  صالح114574

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىسىه عبدالجبار عبد121219

ماجستيرالوليد81075الرصافة-بغدادأننىانسام هادي حسن121236

ماجستيرالوليد81075الرصافة-بغدادأننىرسل محمود شيخ382391

ماجستيرالوليد81075الرصافة-بغدادأننىريفال عبدهللا عبادي121161

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىنورس احمد هامل410848

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىزينب فالح حسن119471

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىداليا عماد بشار214455

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىهبة جاسم عبد121075

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىاروى عباس حسير 211702

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىمروة حازم خليل120670

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىفادية عبدالحسير  كاظم381145

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىزينة داخل فزي    ع113341

ي215128
بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىهاجر سمير غن 

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىسارة عبدهللا مجيد240381

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىصفا حازم خليل121278

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىرسى داود احمد114485

دينا نعمة سلومي497086
بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىدعاء ستار جبار411140

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىسارة ماجد محسن214563

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىطيبه عبدالجبار موس121099

هالة محمد عبدالعالي120411
بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىانتصار عبدالرزاق دعدوش381123

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىمروة محمد جاسم113333

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىهدير صالح مهدي114446

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىزمن محمد جاسم114670

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىحوراء صادق عالوي121265

ي ربيع113301
بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىلقاء حساب 

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىهاجر حسير  صالح114540

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىاسيل محمود لفته113298

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىمها محمد كاظم113562

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىصفاء عدنان رسن121199

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالحسير  كاظم114406

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىاية هادي عبود121235

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىزينة حميد مجيد113864

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىشيماء صبيح ياسير 381113

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىنبا قيس عبدالصاحب119435

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىزينب طه سلمان114899

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىعذراء احمد جاسم120445

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىضىح جبار ابوالهود382599

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىزينة نجم معروف537015

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىيشى غازي محمد211697

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىشهالء رمضان خلف382563



بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىحنير  عبدالستار كريم410819

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىبتول عبدالرزاق شيال120472

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىسىح  ماجد احمد114719

ي114399
بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىهدى منذر حق 

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىزهراء داخل فزي    ع113775

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىرسل محمود لفته114591

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىنور صباح محمد121261

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىارساء احمد جاسم119437

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىهديل عالء ضاري113391

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىرنا خلف محيسن120707

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننىهند جبار عبد113289

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننىكوثر هادي فاضل530102

هبة محمد عبدالعالي121248
دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننى

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننىسناري عبدهللا عبادي121157

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننىرشا هادي حاتم497507

نورالهدى علي ارحيم214477
دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننى

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننىهديل خالد محمد214835

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننىسارة صالح مهدي114875

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننىامنة صالح مهدي114435

دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننىنغم عبدهللا علي214956

مروة محمد عبدالعالي113307
دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننى

ي ياسير 120424
 
إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىرحمة شوق

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىزينة ناهض احمد119459

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىيقير  جبار ابوالهود382645

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىشهد اثير جبار240459

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىمريم حسن صالح114032

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىهدى عدنان رسن497478

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالستار كريم214987

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىمرام قاسم خليل121124

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىمريم فراس سعدون497250

ى خلف داود120390 إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىبشر

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىغفران جواد كاظم214526

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىسمية حسن صالح120495

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىحنان كريم جواد497518

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىروان فخري ستار120529

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىزهراء خلف محيسن121149

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىسوسن عبدالجبار عبد121154

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىسمر صالح مهدي240467

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىاسيل عبدالكريم قدوري381062

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىزينب داود سلمان120419

ماجستيرالوليد81075الرصافة-بغدادأننىغفران برتو شخيي 381185

بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىزينة حسن عبود113245

يف411173 بكالوريوسالوليد81075الرصافة-بغدادأننىامل حسون رسر



دبلومالوليد81075الرصافة-بغدادأننىانغام خليل ابراهيم240850

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىجانيت نصيف جاسم121196

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىحياة عبدالجبار عبد121142

إعداديةالوليد81075الرصافة-بغدادأننىازهار خلف سلوم119424

هان خلف حسير 377616 دكتوراهالمدائن11076الرصافة-بغدادذكررسر

ماجستيرالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسعد علي سلطان377853

ماجستيرالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد علي عباس290353

ماجستيرالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرفائق حسن عباس484555

 انور حسير 380956
ماجستيرالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ماجستيرالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد خلف حسير 379078

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرطارق خليل محمد484499

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعدنان بنيان حميد379772

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعبدالستار عبدالهادي حسن345396

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرواثق عبدعلي حسن379855

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم حسون526011

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعالء ضيف مجول385279

 علي حميد345455
بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسعدون جويعد حسينه526044

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعمار عبدالرزاق علي377881

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرزياد علي حميد484416

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرصفاء احمد خلف381071

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعالء كامل عبود509945

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكركريم حمد حسير 484588

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعزيز حميد فرحان378177

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكررياض احمد خضير484619

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد عباس سلمان484583

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرصباح عبود خلف385302

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحمزة احمد وسىمي378080

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرلؤي انور حسير 211728

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحسان علي رضا345401

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسام عزاوي محمد484419

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعلي داود احمد484428

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسعد خضير زرزور379474

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرنافع علي سليمان377293

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرفاضل حميد فرحان526000

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكررحيم عبد مثن 484620

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد عاضي خلف345184

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكررياض مظهر عليوي290366

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمصطق  جواد علوان54000

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد جمعة كبيب378054

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد كامل211802

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان عبدعون379878

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرزهير اسماعيل حمزة379178



بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمود شاكر محمود345363

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان عبدعون379921

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرفالح قاسم عباس377330

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم محمد377596

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسير  عيدان خلف385171

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعلي محمود رحيم54672

 علي عويد211778
بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبدالجبار حسير 510008

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكررسول خالد جاسم381065

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسام اسماعيل محمد378558

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحسن عبدالرضا متلب53842

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرثامر نصيف جاسم379896

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد ستار علي345405

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرفهد محمود نعمة484625

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرميثاق عواد حسن381002

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحيدر حامد حسير 211794

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعدي كامل عداي377182

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرغيث ياسير  ابراهيم378935

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرصالح عبدهللا حسن484586

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسلوان عدنان جلب484628

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد منذر محمود484577

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسيف سلمان علي380997

 علي380035
بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعباس حسير 

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرفهد محمد جاسم526008

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرباسم حسير  كيطان378115

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالعزيز صالحالدين95975

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرشامل نصيف جاسم484504

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرابوبكر عبد ضيف345445

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمروان كريم عباس345167

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد نجم عبداالمير244531

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكروسام عبود حسير 378963

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرستار جبار حمود345173

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمصطق  عادل وردي211789

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرهمام ماجد عباس311102

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا متلب380072

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسن حميد نجم484627

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرايوب عبدالمنعم عبدالوهاب377244

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرراكان عادل خليل345380

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرصادق حامد كيطان379958

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسير  سلمان عبدعون379935

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرهيثم مصطق  احمد345454

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرخالد حيدر نايف211873

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرجاسم عوانة محمد484441



دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرابيذر عبدعلي حسن380003

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكررافع محمود حنتوش377844

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعمار عواد شحاذة484573

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان داود380124

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسالم حميد احمد379443

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد مزهر خلف211850

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسير  نجم عبود380153

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعمار حسير  عبد376814

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرفيصل سلومي حمد55374

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعمر عزاوي محمد377898

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرصالح حمد سليمان484589

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكروليد خالد كامل211664

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمازن عطية فياض31184

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد مصطق  احمد385237

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرفيصل شديد مصبح345374

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا وهيب380134

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحسن سحاب مطر377321

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعالء محمود عبد211869

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكروسام كريم عباس484434

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرنوراالسالم محمد سليم345103

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرامجد حامد مجيد378749

 عبدالجبار حسير 377637
دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد حامد رحيم484608

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالعباس عبدعلي54390

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرباسم سهيل عليوي378989

ي484581 إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعماد كاظم حرب 

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمنذر محمود عجيل484575

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسمير حيدر نايف378695

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسير  سحاب مطر381010

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرفراس عزاوي محمد345392

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرخضير حسير  مال هللا345441

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسن مهدي نايف376750

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراركان حسن علي53886

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراياد وهيب محمد378721

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعدي سامي عبود377132

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرفاضل غيالن شندي380964

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكركمال صباح نعمة54073

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكروسام احمد رحيم380178

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرفخري رحيم سالم484622

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسالم احمد رحيم380193

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرصباح محمد ياسير 381019

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرقيس خميس حامد380811

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحمودي محسن حمودي345143



إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرقيس خضير عباس290326

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعمر ثامر عبدهللا211717

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد سلمان حميد381033

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسعد راشد عبدعلي345430

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسالم كاظم علوان345411

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمازن حامد ابراهيم311069

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم محمد289860

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمهند عالوي حسير 238127

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرفراس اسماعيل حمزة211781

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكروسام الياس جدوع54295

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمازن جمال جمعة311131

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرنصير حيدر نايف211865

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسن هادي عبد484445

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرصهيب سلمان حميد484618

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي محمد484576

ماجستيرالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيم عبد380058

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراياد جسام حسير 211755

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرانمار احمد حسير 380816

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرقصي عبدهللا كامل379039

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراسامة اسماعيل محمد141735

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمسلم رشيد كيطان379745

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرفائز اسماعيل عبدهللا345370

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرخالد ستار علي345457

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسن هادي ذهب345192

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرميثاق طالب حميد378622

 نعمان حسير 376941
بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسامر شاكر احميد377116

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرغزوان ياسير  شهاب211841

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرخالد محمود عبد381729

 بدر علي381098
بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرامير 

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعبدهللا فخري رحيم484632

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرقائد نعمان حسير 526034

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعثمان حميد كاظم484612

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد علي خميس484448

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكروسام عاضي خلف376927

 علي377688
بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسلطان حسير 

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكربسام اسماعيل محمد53948

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمصطق  جليل محمد312411

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعلي مقداد احمدحمدي54433

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمصطق  عمر ثامر377529

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسجاد عماد سليمان376705

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكررامي احمد اسماعيل379714

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن يارس عبدهللا290321



 بدر علي381083
بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعبدالمنعم حامد كيطان379909

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمروان جواد علوان380218

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن عبدعلي380489

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسيف فالح حسير 54307

 علي377313
بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعلي ثامر عبود211741

غام خليل ابراهيم484633 بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعلي حسن عبدعلي380484

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراسعد حامد رحيم376822

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرجالل عبدالكريم عبود311160

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد زهراو نافل378799

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكربكر فالح حسن345368

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  نجم211877

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرفيصل ماجد عابس380254

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرفاخر حسير  كيطان345389

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرزيدون فخري محمد211814

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرغيث محمد فيصل377916

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد سلمان حسير 211860

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعباس كنيهر حمد484631

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عباس345403

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحميد طالب حميد378587

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالستار حسن376808

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرليث سالم عدنان134607

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان علي379364

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد طالب عبود345178

ي54338 بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم راج 

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعمار علي عباس378679

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرانور فاضل حميد54952

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرفراس سالم ياسير 547527

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  خلف377105

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد عصام محمد290343

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسير  سالم مطرود377298

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسلمان محمود سلمان379238

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد سهيل عليوي290790

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمود جاسم محمد290384

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحمد مطلك حمد311143

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرامجد حميد خلف380204

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرايهاب صباح محمد378250

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسن هادي عبدالعزيز377140

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراركان عادل حميد211703

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعبدهللا جودة ياس381117

يف عبدهللا381140 بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسير  رسر



بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسيف احمد رحيم377838

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان جلوب484557

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكريارس داود ياسير 547526

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد وليد احمد310994

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكربارق رعد داود290632

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكركرار حمزة احمد211713

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعلي حاتم عبيد378191

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسالم جبار لطيف211832

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعبدالعزيز بهجت عبدالواحد376894

 علي290376
بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرضياء حسير 

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعثمان صالح مناجد211880

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسير  زيدان معجب376882

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن ماجد حامد381058

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمثن  لطيف عبدهللا378653

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمهند يوسف خلف211848

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسن مجيد عبيد54046

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرقاسم علي حسن380401

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرجمال حسير  خلف377100

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد ماجد حامد211786

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرانور اسماعيل حمزة376798

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعمر علي صيوان345418

ي خميس حامد379142
 
دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرشوق

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرطارق زياد عطية53829

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد سالم حيدر378955

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسام حامد مخيلف345367

 علي345390
دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرليث حسير 

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد بشير حامد379427

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرنمير حسير  عبود377866

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرادريس رسحان حسن380520

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسن كاظم يوسف379299

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرذوالفقار كريم خرص 378577

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمهند سلمان حسير 290337

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكركمال صبيح سالم32681

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرصدام صبيح حسن380866

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمصطق  غازي منجل381087

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكروليد عماد حاتم377743

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمازن حميد رحيم379437

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس عودة238158

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرخضير محمد خضير547529

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرسول زغير378102

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان حسير 211833

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعباس زهراو ناقل378875

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد بهجت عبدالواحد54942



دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكروسام حاتم عبد378277

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكربكر رائد وهيب377304

ي منجل380824 غام ناج  دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكررص 

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكربهاء كامل عبود377064

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرروكان صبار عبيس54403

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحيدر علي عوانة484579

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد مثن  وهيب290349

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرراغب فالح عبدالهادي311146

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسيف علي هادي484424

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكريوسف حميد علي238199

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرناطق مؤيد احمد378263

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرغيث منذر حميد484617

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرهيثم هادي عبود379761

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد رشيد كيطان380968

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعبدالمهيمن مبدر حميد290387

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعمر رعد داود211673

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد حمزة عبدهللا211843

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكركرار حسير  نجم379448

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد قيس فليح211821

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد خضير عباس211879

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرفيصل ماجد عطية345473

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرنور صباح عبدعلي378429

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرصفاء عباس فاضل345387

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم حسير 238154

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حازم عباس54792

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد مكي رحيمة211809

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد هيثم عبدالرحمن54781

 طه خضير345491
إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرجمال نعمة مطلك377493

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالمطلب عزيز509878

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرامير جاسم محمد378317

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسيف صالح عبود290114

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم محمد377027

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسير  صبيح فرج379419

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرامجد محسن عبدالرضا381057

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد سعدي نصيف290380

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  عباس345197

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسير  سعيد زيدان378565

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسام عادل ايوب238169

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمود نعمان377407

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي حسون211746

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد جعفر عذيب526002

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد عماد مصطق 54801



إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسيف محمد فيصل345139

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسجاد اكعيد عبدالحسن377200

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعبدهللا مطلك حمد345145

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرغيث حاتم محمد211854

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد مبدر حميد290393

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد ياسير  ابراهيم378645

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكريارس عدنان خليفة311086

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد عبد سهيل378361

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد ليث حسن211731

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكربراء فخري رحيم484621

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعمر صباح داود345175

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرصباح كريم عطاهللا547530

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعلي شهاب احمد379733

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد رحيم عزيز54900

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسير  عليان حسير 211876

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعمر عبدالرزاق عبود510271

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد زرزور377123

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعمر ظافر عبدهللا377434

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم جسام345137

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسير  عيىس صطام238124

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرجعفر صادق محمد211835

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسام كامل احمد377089

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرباقر كريم عبد376910

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكربارق ليث ناهض313799

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  لفته377571

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرامجد حميد عبدالوهاب238151

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعمر حميد نعمان377458

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعباس فالح حسن54366

 علي380117
إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحارث حسير 

 علي احمد345181
إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمصطق 

 علي عوانة484580
إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكربراء عمار سامي377654

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكريوسف داود سليمان379225

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد عمران عيىس345382

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرزياد طارق عبيس484587

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحافظ ماجد مطشر381027

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرحسير  حامد داود311136

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد عليوي عنيد380459

ي جابر518956
إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرمحمد شمىح 

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرطه محمود صيوان211883

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرسجاد سالم خزعل211752

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرهاشم حامد مخيلف484438

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  جلوب311114



بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد عبداالمير ياس211719

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرانمار خضير سلمان313759

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعدي عبدالرحمن حسن377345

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكراحمد عواد شحاذة386198

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادذكررائد نعمان حسير 484430

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكريونس حميد فرحان54966

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعماد احمد عواد290361

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرهيثم احمد حسن484578

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرعامر عبود نجم496878

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكربشير خضير سلمان312483

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادذكرميثم جاسم عبيد345427

ماجستيرالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىعروبه سلمان كاظم378090

ماجستيرالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىفاطمة جاسم عبيد379461

ماجستيرالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىاخالص حسن علي31168

ماجستيرالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىشيماء جاسم عبيد378635

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبدالرزاق عباس380020

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنداء حسير  خلف385403

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىاسماء مشهد جمعة345162

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىرنا سلمان محمد484585

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىشيماء محمود حنتوش345459

شذى هادي علي484450
بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنظام سلمان خليف345385

شيماء علي خميس484593
بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىيشى سلمان محمد484501

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنضال خزعل نجم211882

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىسدى احمد حنتوش313790

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىرشا صالح جسام345400

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىميس عباس منجل381016

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىوسن سعيد حسن244460

ين لطيف احمد376901 بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىبسمة ظاهر سعود547540

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىياسمير  عماد طه484554

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنوال سحاب مطر377550

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىاحالم داود محمود31207

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىهديل هندي كاظم345398

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىارساء حسن عالوي377712

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنور حامد نعمة345153

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىعلياء احمد خضير54730

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىاية رساج ابراهيم379728

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىاطياف حميد ابراهيم54314

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىرجاء خضير حمد484417

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىالهام عبدالجبار خلف311140

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىهدى حسير  هالل345378



دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىمنتىه عبدالرزاق سلمان377263

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىابتسام ابراهيم عبيد484427

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىحليمة زيدان نارص379283

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىهدى صبىحي مىحي الدين376684

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىازهار محمد جاسم379967

ي شالل377050
دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىهدى لطق 

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىايات شاكر محمود482694

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىاالء كامل محمد53857

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىيقير  مىحي الدين كاظم380792

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنوال مظلوم عباس380159

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىسارة مىحي الدين كاظم379706

رنا علي كاظم484626
دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىكوثر عظيم شعالن290399

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىصفا جاسم محمد379319

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىشفق عبدالقادر علوان311066

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىايمان داود كاظم380224

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىهيفاء خضير حمد484451

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىمن  تاية جواد345416

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىانتصار صادق عبدالجبار484437

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىعبير هادي يوسف377828

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىمروى خضير عباس211881

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىهبة محمد مجيد484444

ماجستيرالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىسحر رزاق مخلف379064

دبلوم عاليالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىراحيل يحنر ابراهيم484582

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد عودة54098

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىهالة حازم وحيد310966

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىسديم سعد خرص 290625

اية حامد علي378069
بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىمريم سلمان حسير 484421

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنورس سبع سلمان238114

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىعيون سالم حيدر378342

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىظفر داود خلف484429

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىهند محمد مجيد380862

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىرساب رزاق مخلف381129

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىفاتن مىحي الدين كاظم376992

 علي محمود484574
بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىحنير 

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىارساء نجم عبدهللا211721

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىهديل خليل كامل377280

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىشذى مىحي داود381104

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىمروة ياسير  غانم53877

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىفاتن مهيدي اسماعيل345395

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىسيماء يوسف زيدان53862

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىغفران عبدالجبار عبدالستار211812



ي311188
بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىاالء كريم غن 

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىندى سالم حيدر378295

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىابتسام كريم خرص 484623

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنىه محمود حميد376784

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىغادة احمد اسماعيل345483

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىايناس حسن عالوي345485

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىايمان سالم ياسير 378852

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىرشا ياسير  طه377156

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىرغدة خضير مهدي211798

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىداليا وليد عباس380536

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىايالف سعد خضير290614

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىغيداء ماجد كامل54300

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىصابرين سعد عبدالمحسن211735

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىوفاء مىحي داود211806

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىضفاف حميد ابراهيم211710

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىعذراء عبدالمجيد عبدالجبار311074

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىمريم محمود سالم53870

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىايالف سعدي عبيد376769

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىمروى مهدي كاظم345129

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىرنا كامل عواد526014

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىتبارك رساج ابراهيم345480

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىحنير  فيصل شديد345376

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنمارق فاضل نصيف54445

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىزينب سعيد حسن288238

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىرسل ناجد منجل211690

نازك علي حسن345109
بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىروز عبدالسالم عبدالجبار345413

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىغفران عبدالرزاق عبود509941

ي345383 بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىحنان مكباس عبدالنن 

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنور عامر كريم211685

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىابتهال هادي صالح211801

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنور سعد عبدالمحسن54058

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىزهراء سلمان حسير 385174

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىندى مىحي داود288320

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىهيا ثائر عيىس244649

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىريام صباح نعمة379765

ي54321 بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىصابرين كاظم راج 

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىحنير  صباح عبود102405

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىامل ماجد كامل54303

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىشهد فرج عبود211791

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىدر ثامر حسير 547539

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىايات عبدالرزاق عبود509867

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىمروة نجم عبدهللا211694



ريام علي احمد54934
دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنوران عامر كريم211681

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىزينة عيدان معجب380474

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنور هيثم عبدالرحمن378924

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىمالك جاسم محمد379384

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنرمير  قاسم حسير 380801

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىمالك طه خضير345487

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىتمارص  كريم خرص 484624

هبة علي محمود496537
دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىايالف هادي عبود376976

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىايمن صبيح حسن380873

ين سعد عبدالمحسن345123 دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىشير

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنور رعد عالوي379253

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىشذى وليد احمد377477

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىشذى مهدي نجم244449

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىريام احمد ذياب385186

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىلقاء سهيل عبود54374

تبارك علي خزعل380065
إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىرحيق رعد داود211679

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىرفل سعدون سلوم378765

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىهالة خليل ذياب380142

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىايات خزعل لفته53974

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىدالل حاتم حمد345352

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىراية مقداد احمد54088

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنور حاتم كريم378167

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىشذى حسير  صالح211826

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنور زيدان معجب381166

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىروان فاضل احمد547525

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىرانيا صبار عبيس379216

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنباء صبار عبيس54421

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىيمامة فاضل احمد547524

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىايمان حمدان محمد54116

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىتمارا خالد حيدر211852

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىزهراء صباح عبود94747

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىزينب سالم خزعل53984

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىميشة يونس زيدان484442

ة وليد عباس380360 إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىامير

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىليل خليف حسن345388

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىزمن زيدان معجب379395

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىزينب باسم رشيد484418

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىاديان هيثم عبدالرحمن378903

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىدعاء فاضل عبد53890

إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىهدى زيدان معجب380993



غفران حسن عبدعلي54600
إعداديةالمدائن11076الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىسناء محمد سلمان377384

فاطمة حاتم علي54151
بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنشين لطيف احمد377078

بكالوريوسالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىنرص عبدالمعيد محمود377231

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىجنان حامد مجيد484629

دبلومالمدائن11076الرصافة-بغدادأننىسندس فاضل رشيد378662

دكتوراهجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرصادق حنون بايش202113

دكتوراهجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد داود سلمان376284

ماجستيرجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي عبد سعدون165142

ماجستيرجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد مظلوم سلمان287263

ماجستيرجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد داود سلمان547622

دبلوم عاليجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرفالح خلف منشد386037

دبلوم عاليجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرستار لملوم منيخر52773

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد جبار375834

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرجاسم خضير خلف287197

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرقيس عباس حسير 52076

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي نوري حسون518692

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرسالم ثجيل حمد52719

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعناد وسيل كاظم489205

 علي حسير 386026
بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرسعد عبدالسادة حسون52193

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرجليل ابراهيم نجم547549

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس شندل386035

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعباس رحيم كاطع200111

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدالرضا عبداالمير سلمان490199

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراياد عبدالمحسن عليوي51955

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحسن سلمان عباس518923

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعباس عليوي منصور287269

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرصالح حنون بايش202084

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم لفته52151

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرسالم جعفر هاشم490168

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحسن حسير  محيسن52378

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسن حسير 490156

ي386038 بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  ناج 

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا رسول202139

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمجيد ابراهيم نجم52016

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرثائر علي حسون200203

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرانور صباح عزيز287155

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعمر احمد علي386013

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرفالح حنون بايش52055

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم حسن386034

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكررياض خلف عيىس386006



بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد طارق شهاب489190

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراكرم حاتم تاية51937

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل محسن221399

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراسعد حاتم عبد518976

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم علي376061

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرسامي زغير حمزة386004

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد حسان معيوف221247

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرضياء علي نارص547599

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرفؤاد احمد عبدهللا547639

 علي489187
بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير 

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرقصي عبدهللا رسول287279

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعادل هاشم عبادي309675

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعمر محمود رجب309701

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحيدر حياوي كاطع221251

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرفالح عبد جهلول51897

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرصباح حنون نادر519116

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحسان خليفة مراد286909

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرخضير علي خضير547624

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعالء جواد عبدالكاظم376210

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرليث ثامر عبدهللا386010

ي286654 بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكروليد غازي العين 

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمشتاق طالب حسير 202264

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرسلوان محمد فاضل547661

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرفراس كاظم عبدالعباس309530

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمود عباس شهاب490154

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرطه ياسير  حمود287292

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرسعد كاظم وهيب287245

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس حسير 221274

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  ابراهيم287225

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم وهيب202231

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرزيد اياد شعالن386020

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيمة عيىس489206

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد عبدالحسير 286601

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرغانم عبد علوان376135

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي لطيف خلف52528

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرستار جبار فزاع52436

غام كاظم عودة490193 بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم عبد221256

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرغيث علي غالب519178

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراكي  جليل مفي  287375

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد اياد نجيب547651

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم دنان376434

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراوس فائز خلف221196



بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد حياوي فتاح375860

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعالء ابراهيم عبد518871

ي عزيز286946
بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرفؤاد راض 

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرقاسم جياد داود490141

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرزهراء علوان محسن221162

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا سليمان376184

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد نارص حسير 386015

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرقيس فاضل قاسم202081

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم هادي52155

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعماد شالل حليوي512909

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان خضير376577

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  شكوري287371

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمثن  صالح حميد547592

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي عجرش لطاخ202161

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمثن  عيىس جبارة313576

ي490190 دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرجبار حسن لعين 

ي جي 518697
دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعالء شمىح 

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحسن صباح عزيز202079

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعمر محمد سلمان52214

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراكرم سلمان ساجت287256

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمود علي حسير 547598

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحسن هادي فرحان202222

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  حاتم489182

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحامد وسىمي علي386181

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن عبدالوهاب286991

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمجيد سلمان عباس386005

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحميد حايف عودة52198

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكررسمد محمد ابراهيم221113

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل حسن518735

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرنورهللا عصام قاسم202195

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرسعد عبيد عباس547585

ي حمادي386187
 
دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعباس صاق

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرانور يوسف محمد386009

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي طالب حسير 202216

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمصطق  اكرم رحيم519101

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرليث كريم خليفة547566

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي مسلم عبدالكاظم547564

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالجبار زوين221278

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد محمد كاظم309497

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  كاظم386036

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمهند جمعة جابر287214

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحمزة محمد جبار52272

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراثير داود سلمان490139



 خضير محمد202116
دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمصطق  هاشم كاطع52472

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعالوي مود كاظم519204

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار فالح490194

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرباسم داود صالح52185

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحيدر رعد طعمة547614

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي محمد نارص286951

ي547574
دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرجالل جواد عوب 

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد طرفة490186

ي مطلك547618
إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكررائد عبدالغن 

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعيىس عبدهللا خميس202206

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا عموش386184

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم جابر376610

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرطارق حمد عبيد202221

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد علي خضير518992

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرصفاء سمير صالح286820

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمسلم عقيل خضير518970

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي عبد عظيم518867

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرنبيل صاحب حمزة386027

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراسعد علي كاظم547550

 علي منصور221273
إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن حمود نعمة547653

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد ليث يوسف376668

دكتوراهجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرنجم عبدهللا جازع547571

ي547560
دكتوراهجش ديال11077الرصافة-بغدادذكركمال جواد عوب 

ماجستيرجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرفارس اسماعيل فارس518980

 علي وهيب221249
ماجستيرجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلوم عاليجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرايراهيم احمد يوسف287351

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي عباس زغير221212

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم محمود547662

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعيىس داود سلمان376355

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدهللا مهدي كني 547595

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدهللا نصير طالب286877

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمهند مثن  صالح52636

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحيدر كمال خضير286912

ي521418
بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكريارس رحيم شمىح 

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي حياوي مفتاح309609

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  جارهللا287223

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرجمال ياس خضير386021

 علي202227
بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكريوسف حسير 

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكردحام نصير عطية202102

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد طارق مىحي51855

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد عامر حسير 200176



بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرطارق حازم داود547569

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن عبدهللا سعيد547646

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمدالمهدي جواد كاظم286580

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحازم فاهم عبد الحمزه386039

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرخرص  جاسم محمد286713

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمهدي رشيد حميد52131

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرليث حسن عبد547547

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد حامد وسىمي221124

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرصالح حسن حسير 547568

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرجابر هالل جابر52294

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم حميد202214

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحسير  عدنان حسير 386182

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرصفوت جاسم محمد202224

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرابراهيم احسان ابراهيم547641

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرامير حامد طارش221110

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعقيل حامد وسىمي52760

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد ابوبكر ابراهيم286859

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعماد جاسم عبود547553

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي فليح حسن202247

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي طارق شهاب489198

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد طه سلمان287321

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي خماس مجبل287206

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعباس جابر كريم386001

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرباقر هيثم جبار202099

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرامجد عطية مهدي202181

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح عيدان376257

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر سمير حسير 490196

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرجميل عبدالرحيم نارص286747

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي كريم محمود519001

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالحسير  سعيد52117

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرغيث عباس نارص518739

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعالء هاتف نجم547621

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعباس محمود عباس377007

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراسامة حاتم تايه202220

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحيدر سلمان محمد547554

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمرتص  فراس ضحوي200482

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد وليد صادق518782

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي محيسن202239

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحسام محمد جبار52189

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي عبد علوان309470

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرابراهيم داود حمد202198

اد202176 بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي نارص رسر

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد عبيد221150



بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم زاير547551

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدهللا قاسم عباس386025

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرالصديق هالل جابر202104

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمود احمد موس386003

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكروائل عبداللطيف جاسم202210

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعالء قاسم حمد386017

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم محمود519088

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحسن كمال خضير375823

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحيدر عزالدين يحنر51896

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحيدر عامر سلمان202218

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعباس محمود داود309687

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد نوري ذياب386024

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرزيد ابراهيم جاسم211817

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعمران موس عمران547655

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد376467

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي جاسم خضير286776

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد علي كريم376595

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرايمن محمد فاضل547660

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحسير  شيىمي حسير 386030

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرالحكم عبدالعزيز عطية211845

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرايهاب باسم خليل52222

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكربكر علي حسير 547612

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرسيف يحنر منصور547640

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكركرار عباس حمود200128

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدالمهير  سلمان ساجت547602

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحيدر عازي حسير 376223

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد عبدهللا490191

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحمزة محمد ثامر287129

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكريوسف علي ذياب547606

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمهند حميد معل202230

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدهللا موس عمران375810

ي547642 دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحسن حافظ عرب 

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكررسمد ربيع خليل202109

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحذيفة فخري مىحي51939

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل عبيد202240

ي ثامر51933
دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد راض 

يف محمد51994 دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعالء رسر

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحيدر طالب حسير 286728

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكركرار سلمان ساجت287107

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمصطق  داود عبود200195

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحذيفة رعد جاسم547650

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكريارس عبدالجليل ابراهيم221198

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمهند جليل ابراهيم375893



دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعمار حنون نادر519138

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرخالد خضير محمد286971

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرنجم رزاق وادي386007

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعمر نجم عبدهللا386011

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكربالل حامد وسىمي52781

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد عناد287085

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل ذياب290372

ف اركان حسن547563 دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرارسر

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن داود عبدهللا52630

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد عالوي386012

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمصطق  كامل مجيد547635

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعمار صالح محسن202144

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد صالح مهدي386029

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدالهادي محمد حامد202226

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمؤيد سلمان خضير518810

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سعد عبدهللا490151

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرسفيان محمد محمود52422

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرابراهيم عماد بهاءالدين547647

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراالمير علي محسن386183

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرابراهيم مهدي محيسن202133

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرسامر صلف محمد547619

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي وليد كريم286844

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرابراهيم داود عبدهللا200092

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي جليل صاحب52357

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق خضير عباس287022

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكريارس عبدالكريم محمد547583

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرانور حامد طارش376412

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحسير  جمعة جابر286865

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعباس محمد رحيم200227

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحسير  صباح عبدالمحسن518761

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمصطق  مرتص  نارص547644

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرداود نصير عطية376651

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس فاضل376036

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعباس حكمت خضير547589

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمرتص  بشير جاسم202200

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكريارس رميض علي547654

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعمر سمير محمد490148

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  جبار519229

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد كريم حلبوص490198

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان حسير 386031

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد عثمان ياسير 519155

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمثن  كامل عبدالحسن286639

غام حسن عبد547548 إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكررص 



إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكركرار كريم محمد547611

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار عبدالصاحب287097

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعصمت جاسم محمد52149

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكريوسف جبار جواد547637

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد جليل صالح286831

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرخطاب غانم محمود519035

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعمر نصير طالب286874

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكركرار عبدالحسير  سعيد51982

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرهشام محمد ضاري202125

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكربالل احسان ابراهيم547581

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم مهدي287061

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي محمد كاظم375855

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد كاطع309721

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن طاهر287046

 علي عبد335706
إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرغيث حسن عبد547557

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدالسالم عبدالقادر عبدالرحمن52144

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرسجاد جاسم محمد52654

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي محمد محمود202092

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرليث عدنان حسير 386032

ي عطية309514 إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمود خير

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد مرتص  نارص547615

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد علي نارص221223

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرنورالدين احمد سلوم547604

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي حبيب حافظ286897

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرسعد علي هادي286958

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد وسام خليفة52537

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعمر صباح كامل547620

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرطه عزالدين عبدالستار547572

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحسير  عادل عبدالحسن52599

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكروقاص سعد عبدهللا202106

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكررائد رميض علي547577

 علي حسير 375945
إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرزاق حسير 547633

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمود صالح محمود547636

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حسن مهدي287193

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمود طالب محمود490173

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدالصمد احمد حسير 286668

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمرتص  صبيح رزاق518947

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكركرار عادل مهدي376492

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد سعد احمد221091

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدهللا نمير حسير 386018

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكركرار مهدي كريم489196



إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحسن فاضل عبيد202193

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرسيف مجيد سلمان375913

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحسام خالد كامل547584

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد احسان ابراهيم547579

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد58268

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرصهيب حسن علوان386028

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد رعد احمد547607

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  جبار200124

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد شهاب احمد200208

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد محمد عباس200198

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمرتص  يوسف محمد547649

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حسن سلمان287201

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمؤمل علي مكي547605

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرقصي نجم عبدهللا286954

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمصطق  ابراهيم عبد286979

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن قيس فليح211668

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعثمان غانم محمود519019

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحسن هادي اسماعيل286892

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرليث عباس نارص518754

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمنتظر حياوي مفتاح376245

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمصطق  محسن عبود386033

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرجليل قاسم جابر376268

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمصطق  عدنان محمود202237

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرسجاد هادي كريم221102

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعالء سعد شخير221148

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرليث صفاء رياض547657

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعمر عادل فاضل518819

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدالقهار عادل فاضل519078

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدهللا شهاب احمد547582

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرسيف علي عبدالودود376008

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرحسن فليح حسن200191

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكركرار سعد عباس287209

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمصطق  فراس ضحوي51972

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد وهاب رزاق52260

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد سالم286705

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراسماعيل اسعد اسماعيل200185

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعصام قاسم جابر202179

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدالجليل ابراهيم حمادي221207

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرباسم جلوب داود489180

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم حميد490188

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرجالل عبدهللا محمد386019

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمهند ربيع حمزة52175

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعبدالستار رضا يونس547643



إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمحمد محمود احمد287190

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمقداد عجيب حسير 490202

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرماجد صالح مجيد490177

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  صالح375930

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكراحمد جواد كاظم547634

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم عبدالعباس52163

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادذكرستار زينل محمد489201

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىدالل جاسم محمد52399

ي نعيم489199
بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىمن  عاب 

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىيشى هالل بايش221271

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىهاشمية محمد لطيف386002

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىسكينة عزيز عليوي490160

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىافراح يوسف كاطع202235

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىكواكب علي مهلهل52650

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىهدى حسير  عبد518711

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىداليا محمود سهيل202205

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىانتصار غازي شناوة52456

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىعذراء حسير  جبار51912

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىرحيمة حسير  سابط547613

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىسعاد كريم جاسم490182

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىعقائد حامد رحيمة202225

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىضمياء جاسم محمد309664

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىحال عبدالرزاق شناوة507173

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىلىم حسير  عليوي202244

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنورة خليل ابراهيم498005

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىارساء رؤوف عباس221277

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىسىح  ابراهيم محمد309478

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنشين خضير عباس202246

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنزي  هة كريم سعدون518834

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىرسمية مكطوف غضيب519255

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىوجدان محمد جاسم221088

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىسعدية هاشم كاظم518776

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىمنتىه محمد حسن309620

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىوجيهة كريم سعدون200218

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنشين جاسم محمد51919

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنورية مكطوف غضيب386008

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنور عبدالكريم جاسم221270

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىتيسير طالب حسير 286999

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىرسل ابراهيم محمد286620

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىمنتىه محمد سالم52386

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىاالء قيس قاسم52123

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىسىح  حسن محيبس490170

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىحنان هادي اسماعيل547610



امل عبدعلي بكر202234
إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننى

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنجالء صاحب حمزة202159

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىماجدة حسن علوان52448

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنورا خالد حسن386014

ماجستيرجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىرانية خالد حسان52180

هدى كريم علي202173
بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىرغده عدنان مزهر547625

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىفاطمة ماهر عبد200178

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىصبا محمد فاضل221153

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىحنير  كاظم رهيف547623

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىزهراء جمعة جابر221121

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىضىح جميل خضير52284

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىميادة كريم سعيد547546

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنور باسم محمد547632

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىزينب رزاق علوان547638

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىامل عبدالجليل ابراهيم287077

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىافراح عباس حمود200106

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىرسل تحسير  وهاب52788

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنور بشير جاسم202087

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىزهراء سالم عجىمي51906

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىزينب عامر رضا52201

 علي202213
بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىاحالم حسير 

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىرنا نوري ذياب386022

هديل كريم علي286647
بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىهناء مهدي حسير 386188

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىطيبة حسن مفتاح221086

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىمريم مهدي نعمة376395

وق مكي حميد385271
بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىرسر

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىاالء محمد رحيم202141

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىايمان قيس قاسم52127

ة حامد طارش221280 بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىامير

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىميس جاسم محمد221266

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنور عايد عبدهللا202149

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىخلود جباري صنيف200139

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىالهام ربيع خليل52207

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىزينة جمال حمود547617

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىبيداء نوري ذياب386023

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنور حمد مطلك547603

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىهدير سالم عبود52170

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىهدى صباح عبد51900

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىدالل مهدي حسير 286917

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىعال عبدالكريم جاسم52112

ي547656 الهام كاطع العين 
بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىعبير ضامن فاضل221097

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىزهراء طه سلمان287144

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىفاطمة سالم فرحان386058

ساجدين علي هاشم51883
بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىدعاء كامل عباس507157

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىدالل اسماعيل خلف202170

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىزينب محمد فاضل547658

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىحنان جمعة جابر221093

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىحوراء هادي محمد286852

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىفاطمة الزهراء فاضل قاسم489203

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىحنير  سلمان ساجد286678

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىهديل مهدي حسير 386189

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىايات غازي عبدهللا202083

 علي202168
بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىايام حسير 

اس اياد خضير377161 بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىحنير  سمير صالح287287

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىسىح  وليد كريم52612

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىصفاء عمر عبدالرزاق547631

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىهجران ربيع خليل202136

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىرسين طالب حسير 287005

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىسعاد حسير  عويد286725

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىدعاء طالب حسير 202217

روزة ثائر علي376536
دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننى

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىارساء رحيم حمزة376567

 علي51869
دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىغفران حسير 

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىزينب داود حمد202199

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىرنا غانم عبد202238

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىهديل هادي يوسف287120

اجنادين علي هاشم386016
دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننى

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىغفران حسير  جبار309586

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىسمر شاكر هاشم202209

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىرغدة حنون نادر518886

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىايات عباد عبدالحسير 202171

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىشيماء داود سلمان52089

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىايمان اسعد اسماعيل547630

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىسعاد عبدالكريم محمد286770

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنهاد ربيع كاظم547587

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىامال اسماعيل خلف52700

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنضال جاسم حميد202241

 علي نجم202211
دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىحنير 

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىارساء سمير جاسم287296

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىرؤى جبار عبدالصاحب202089

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىمها رميض علي547609



دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىهبة محمد فاضل221098

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىعهد محمد محمود52411

 علي202086
دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىدعاء حسير 

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىزينب عباس نارص518748

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىاسيل عماد خليل547608

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىشيماء منعم حسن287175

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىانعام ضحوي مراد52005

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىارساء يوسف لطيف547628

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىرسى محمد طالب547616

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىهناء محمد فاضل221134

سكينة ثائر علي202090
إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننى

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىسىح  جليل صاحب52659

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىغفران مهدي حسير 286825

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىزينب ثائر علي221064

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىندى عالوي حسن200101

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىزينب رؤوف عباس376551

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنشين سلمان جاسم53834

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىبنير  سالم عجىمي202163

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىدعاء جبار حسن202228

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىسارة فاضل صالح547629

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىمروة جمعة جابر309548

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنور صبار ثاجب547626

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىغفران عبدالكريم حاتم518683

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىبراء جبار حسن51850

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم رهيف490200

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىانسام عماد محمدصالح309561

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىسارة محمد ابراهيم287217

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىهاجر حسير  كاظم221105

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىفاطمة وهاب رزاق61412

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىعذراء جاسم خضير221108

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىسىح  صباح عبد202085

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنور فاضل علوان52727

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىزهراء جاسم خضير221253

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىاية عبدالجليل ابراهيم221202

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد عباس200147

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىمريم هادي محمد286935

ي عبدالعزيز483517 إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنمارق ناج 

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىزهراء جواد كاظم490144

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىرواسي ربيع رحيم202175

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىاية وليد كريم286787

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىسناء جاسم محمد58936

اد حسن52031 بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىنوال رسر

بكالوريوسجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىزينا محمود شهيب202184



دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىسمر عباس فاضل386185

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىايمان جاسم محيسن54356

دبلومجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىهناء مفتاح ارهيف202166

وق رسحان محمود547627 إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىرسر

إعداديةجش ديال11077الرصافة-بغدادأننىهناء شعالن احمد202183

ماجستيرالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد عليوي زغير375528

ماجستيرالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعناد نارص عبيد386240

ي عجم488890 بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرجاسب لعين 

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرزياد غازي زغير212004

ي384541
بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررياض حسن كباسر

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعباس عبد عويد490212

ار خميش حسير 30211 بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررسر

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرستار حاشوش نارص384436

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررعد جابر منىسي386237

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرطه خماس مهدي308930

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررعد شاكر محمود86703

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعباس سلمان حسير 308874

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر حميد دارسر384661

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكركاظم حسير  لجالج71096

ي عيدي384450 بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد عرين 

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررحيم عليوي زغير551625

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرقاسم محمود فرج384175

 علي551549
بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرثائر حسير 

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرفاضل رحيم حسن384491

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير  طالب عباس490244

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر هادي وارد85486

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعماد عبدالحسير  جاسم81505

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرناظم رحيم حزام490216

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسهام علي عبدالزهرة83633

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكركريم فرج محمد384626

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسام علي نارص375743

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكركريم رحيم حزام86985

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعبد مدودي سلطان220682

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعادل طاهر صكر525807

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحميد كاظم احمد220855

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي صابر عالوي308866

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرخالد جبار حسن308934

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسن ابراهيم كاظم551543

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررائد عناد جمعة384275

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرطيف سعد جاسم86487

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمالك رشيد خشيت344255

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد نعيم رسحان81518

 علي حسير 386046
بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير 



بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرفارس عبدالواحد هديب384185

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسجاد جبار سعدون525821

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمؤيد يارس جبار86957

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرضياء جبار هاشم525825

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعبدالستار جبار بديوي81557

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسام لفته داخل525830

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمزهر علي كاطع375737

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي نشىمي86669

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسن قاسم حنش83613

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد حسان فضالة344232

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  مطر86263

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرجاسم محسن جاسم86952

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر محيبس شناوة386055

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعمار يارس فالح488759

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر فارس كريم81542

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعبدهللا علي كاطع551641

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسن غافل مهدي551584

 محمد علي551546
بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمرتص 

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرابراهيم شكير محمود386047

ي82215 بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي محمد لعين 

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد نعمة عبد220685

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكركرار علي محسن488807

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمرتص  رحيم صباح308944

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكركاظم علي كاطع490252

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررعد عبدعلي الهيد81446

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراكرم جاسم حافظ290925

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي فليح شظاظ83406

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر عبد الزم290893

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكريوسف علي عرمش82193

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكروسام رحيم ورش490238

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرموس عبد عويد375764

ي منصور384229
بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسالم راض 

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراياد حميد سهيل310330

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالجليل جايد488885

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحسن ثجيل خربيط344165

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعدنان محسن بريس384664

ي86258
بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرجبار صبار عاب 

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد علي بالسم386044

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرامجد محمد حسير 386043

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد خليل داخل525794

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر صبيح محسن386042

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرفالح حسن صالح384356

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرقحطان محسن بريس490229



دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرهادي سلمان غضبان385952

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحسن علي دوي    ج490215

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكركاظم حسن ياسير 525798

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكريارس خليل داخل310416

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحاكم محمد علي308850

ي جابر551640
دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررحيم شمىح 

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكريحنر احمد كاظم551645

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرلفته داخل حسن72366

ي384314
دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمازن صبار عاب 

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراثير نجاح جبار386056

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراسعد جاسم علوان308801

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعماد وليد بنيان490218

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرابراهيم منديل عبد551587

ي81229
دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحازم صبار عاب 

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمرتص  ساجت علي308792

هللا منصور551642 دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررياض خير

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعمار حامد عبد83881

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكركرار ماجد حيدر490257

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرفاضل حسير  حمد308914

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرخلف عليوي مهدي310433

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالزهرة دواي86832

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرتيسير علي بالسم82161

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحاتم محمد علي308842

ي384288
دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرنزار صبار عاب 

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد عبدالرضا71685

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكركريم جبار مؤيد71463

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد عزيز جبار86705

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكروالء فليح لطيف310407

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد فيصل فرحان290869

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرزياد خلف عليوي386226

 علي551547
دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرامير حسير 

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررائد شعالن غضبان83341

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراكرم مدلول جبار220844

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسام عبدالحسير  ساجت86999

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد محمد وهيب220870

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكروسام وعد عيىس73382

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعبدالمهيمن عودة ساجت83888

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي غافل جاعد308816

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعباس محمد عطا386045

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد محسن بريس525817

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرفليح حسن جالي71271

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي جابر سيد86629

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرقاسم كاظم كزار502172



إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسن علي كاطع551634

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم حسن551646

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررسمد حسن سهيل375720

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررزاق هاتو معارج81532

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد حافظ سفيح551648

ي71856
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرفرحان حنون ثاب 

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمرتص  فرج جبار71723

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرزياد خوام عبدحميد71823

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكروعد عيىس حسير 86677

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكروالء محمد عبدالرضا375640

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرتحسير  سعد نشىمي83425

ي عبود310481
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي راض 

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر علي محسن551617

ماجستيرالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمهند محسن علي525832

ماجستيرالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم حسير 309329

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر صبار حسن386239

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد محسن علي220852

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراسعد عناد جمعة70026

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرقاسم كاظم صي 310492

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد مدلول جبار71061

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالرضا حسير 81480

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن صالح308949

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير  خليل داخل386057

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد قادر شناوة71791

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد سعدون عبود525802

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمصطق  موحان حيدر488760

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررسول سامي خليل220854

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي عبد مدودي220620

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرليث بدر زوير86800

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرليث مدلول جياد81443

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسالم علي حسير 70670

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكريوسف كريم كاطع83596

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرميش حميد عزيز81551

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد نضال مطلك72152

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل حافظ82433

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد جلوب هلهول384560

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسامي طعمة حسن308892

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدهللا نشىمي81392

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد سلمان عبدعلي220612

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير  فليح حسن71660

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرقاسم كاظم سهيل73098

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمجيد حسن جالي86976

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكريوسف عبدالرضا حسير 384089



بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد سلمان70220

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير  مهجر جاسم82228

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد كامل جاسم86689

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي عزيز كثير309371

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحسن فرحان جدعان220859

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرباسم قاسم كاظم81333

ي حسب384270
بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر ثاب 

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمرتص  جاسم كايد72335

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعقيل مزهر وحيد30009

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمنير سمير عبدعلي82410

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكريارس حميد عزيز86478

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمصطق  عيدان محمد71771

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمدالباقر حسن روي    ح70068

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا نشىمي83390

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي كريم عيدان220866

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرليث فليح حسن86738

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرصادق رشيد خشيت385962

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرفالح فرج صحن82383

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكركرار غايب جحيل384681

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسيف صالح هويدي72055

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق ساهي308964

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد سالم حميد220589

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكروسام كاظم حسون73024

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسيف صبيح عبد310398

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر رحيم ساجت73290

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح حسير 82171

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد حسن سهيل220863

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرثامر حاتم مول70279

ي73057
بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالكاظم راض 

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسن عابر عبدالحسير 490214

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكريوسف ياس خرص 81351

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمجتن  محمد عبدالرحمن82364

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  جي 490247

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي نصيف هاشم310456

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرغيث شكر محمود81359

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم عباس344441

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر سعدون عبود490213

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرسول بدن70251

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكريارس سعد جاسم87008

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد حسن جبال220848

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكركاظم ثابت رحيم210488

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرفراس جبار لفته384615

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي جبار عبدهللا551550



بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكركاظم علوان حسير 72519

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد علي كاطع490255

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحازم جبار حسن71243

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد سلمان220858

ي490225
 

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن تاع

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرايمن محمد حسير 71405

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد محسن كظوم70600

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمد عرمش71588

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي هادي عبد73258

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي عبد حسير 490210

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي ذياب نخش375660

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررسول مجيد عيال385971

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي وحيوح خليفة71182

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررسول عباس عيدان70854

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار خليفة83759

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي فرج زاير384057

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير  وحيوح خليفة81941

ي منصور384216
بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد راض 

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرنعيم جبار مؤيد72983

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد جعفر يهودي220850

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررسول رحيم علي73347

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي سالم علي308825

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمسلم كميل فجر384376

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم قاسم كاظم86659

 علي308860
دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمسلم حسير 

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمصطق  مطلك نخش525835

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعباس ذياب نخش375596

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرليث فهد عودة70188

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررحمن زاير خلف220609

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي محمد حسير 71419

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرنصير علي جاسم70484

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمرتص  ذياب نخش375686

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرابراهيم علي كاظم386051

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسجاد علي زبون70566

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي عبداالمام خادم384704

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسيف حسير  نوام525800

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكركاظم روي    ح عبيد525814

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسن يوسف محمد525833

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسيف فارس كريم71506

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرامجد سعدون حنتاو490220

 علي فليح551643
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  عبيد86706

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعقيل رياض عبدالحسير 308937



إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمرتص  كريم عباس309391

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعبدهللا احمد دوي    ح385975

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعصام فالح خلف310383

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمصطق  مرتص  جبار386050

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسيف ليث لفته290906

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير  ثامر هادي490384

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررسول حيدر خنيرص81492

ي مداح86814  لعين 
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمصطق 

 علي490262
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعقيل نارص حسير 488764

 باسم عبدالحسير 385946
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم خضير386054

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرضياء جاسم ساجت83673

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكررسول محمد عرمش384328

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكركرار عودة جبار71214

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحمزة خليل داخل375650

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي حميد386238

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرجميل علي نعمة82452

ي81401
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكاظم راض 

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي فهد عودة70130

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد ورش مجلي386052

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمهند حاتم مول70306

ي خلف220864
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمصطق  هاب 

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد وهيب308966

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرفالح حسن هويدي220658

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحسن علي عويد488844

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمرتص  مجر حميدي384160

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرشاكر رحيم عكار308960

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم شفيق71323

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرليث يارس محمود70634

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  مريوش191372

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم رسحان86709

ي خلف375608
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمرتص  هاب 

ي جابر86870
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد منىح 

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسن داود سلمان507076

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي محيبس شناوة551649

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمنتظر قاسم رسحان81341

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي يوسف صالل72651

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعبدهللا ياسير  عباس375602

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكركرار علي حسير 81173

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحسن يارس خيون72022

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر خلف عليوي490226

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكربالل جبار بديوي86710



إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعالء كاظم محسن385945

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكركرار غازي مسير212030

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعبدهللا مظهر عبدالحسن375799

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسالم خزعل حطاب560022

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد باسم مندوب490236

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر حميد عزيز82124

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر عائد عبدالحسير 290894

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي عناد جمعة375729

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكركرار احمد نصيف384691

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار بديوي71160

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد حامد محمد86810

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد فرحان علي82146

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراكرم رحيم حافظ525820

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسجاد عماد ورور308856

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد ضياء جبار384702

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمصطق  عادل مهدي507915

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر رحيم نارص83371

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي سعدون طاهر83872

ي86850
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر صبار عاب 

ي جبار81397
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد راض 

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسلمان عباس هداد220573

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي رزاق جاسم375438

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي جبار عالوي310446

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير  ضاري كريم551621

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسجاد جاسم هادي525812

 علي جابر86795
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد رياض عادي86764

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس عيدان72687

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحميد محمد سلمان81388

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكركرار كريم فرج308902

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسدير سعيد محمد220857

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسن لفته داخل70098

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكروسام ليث لفته290903

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسليم حميد جاسم385955

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي طعمة عبد525827

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعالء جاسم كاظم71545

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحيدر جليل هاشم384002

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي ادهام حسير 212011

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي عواد كاظم86991

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبدعلي385968

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير  عبداالمام خادم525834

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمصطق  طعمة عبد344218

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمود عبدالرضا محمود308940



إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكروليد خالد حطاب560007

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرصالح حسن هويدي290860

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرباقر سالم صالح86828

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعيىس داود فليح86746

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي مدلول جبار70523

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرباسم كاظم سهيل220861

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد وجيع86625

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكركرار عباس صي 71625

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير  ضاوي عودة72951

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي فليح حسن71438

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرنزار مطشر جاسم385960

ي490224
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرالمثن  فاضل جعاب 

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمهند محمد علي385963

 علي حسير 386049
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرايوب سالم سعدون490242

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرفالح حسن عبد290916

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعباس رعد سعدون290937

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد سعدون طاهر70456

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعباس محمد خلف488751

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرجعفر صبيح عليوي86714

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم شفيق386048

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمرتص  عادل مهدي507059

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسيف كريم فرج72307

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسيف يارس محمود81376

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرحسير  عبد جلود72592

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعباس سعيد زغير386227

 حاتم عبداالمير71032
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد فارس كريم73536

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسجاد صدام كريم73421

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل حافظ83719

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد طالب ميس375676

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي صالح83691

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرعدنان زاهد مهدي220860

ي نشىمي86908
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحمد هاب 

دكتوراهالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسالم عبدالحسير  صالح488802

ي منصور384251
بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرقاسم راض 

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد جويد82502

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرسعيد محمد علي220856

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكراحمد دوي    ح عبدهللا488893

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادذكرمحسن جبار هاشم70713

ى خليل داخل525810 ماجستيرالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىزينب قاسم جبارة70365

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىسوسن مصطاف حسون551541



بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىعبير عبدالرحمان راشد81525

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىسعاد صابط زكاط308906

ي525805
بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىبسعاد عبد ماسر

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىامل ساجد خليف384669

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىعبير عبدالكريم خليف86704

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىايمان عبد حسير 71382

اس علي زيادي220847 دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىني 

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىاحالم حسن ياسير 525796

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىايمان حميد هاشم384102

ي عبدهللا83856 سهامة لعين 
دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادأننى

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىحنان قاسم عبود490250

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىهدى محسن فرج81912

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىميسم سعد هادي82292

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىنورا عباس عبد290857

ايات علي حسير 384077
بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىعذراء جبار بديوي72433

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىوداد هادي عبد220853

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىعال عباس صي 86497

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىخلود زغير طابور82250

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىنرجس علي حسير 384067

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىسارة عبود حسن490233

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىهدير محمد وهيب308969

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىنور كريم فرج86885

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىاالء تحسير  عباس385942

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىغفران سالم هليل290862

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىعذراء محمد سلمان290931

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىزهراء نصيف جاسم82484

فاطمة محسن علي220851
بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىسارة حسن مشكور84003

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىعذراء يوسف صالل220845

مريم نعيم علي86664
بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىنوال عبداالمير عبدالسادة290901

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبد مدودي220616

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىارساء كريم رحيمة71914

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىاسماء حسن عبد86978

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىازهار كاظم حسون86751

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىهبة طه يعقوب71295

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىنورة صباح صاحب72225

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىوديان حميد عباس490211

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىنورة هادي عنوان82471

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىارساء محسن عنوان73974

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىسحر حسن جبال310364

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىزمن مانع عذيف86731



بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىافراح وحيوح خليفة73184

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىاية محسن عنوان70875

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىاكرام حميد عباس525823

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىازهار محسن شاكر73143

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىسىح  احمد شنير 86707

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىوركاء عمار عيىس212206

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىنرجس عباس حسن83584

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىعهد عباس صي 71350

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىهدى كريم مجيد290908

اسيا علي عبدالستار384342
دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادأننى

ي308835
 

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىنجالء محسن تاع

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىهدير كريم فرج308898

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىانسام عبداالمير فالح386235

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىضىح عامر جي 344413

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىايات حيدر خنيرص384643

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىزينب حميد دارسر86936

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىضىح كريم عباس309336

اكرام علي دبان86686
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننى

نورالهدى عادل علي507902
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىنبأ محيسن حنون86916

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىهناء رحيم عكار220846

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىسجود راهي نعيس375756

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدهللا دوي    ج290919

صديقة علي نعمة82444
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىبنير  محسن فرج81564

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالحسير  سلمان81424

حنان علي نعمة86883
إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىدنيا شاكر محيبس488785

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىندى محسن حبيب308953

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىحوراء عبدالكريم خليف70336

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىبراق حسن سهيل375785

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىسعاد حسير  عالوي86797

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىشهد غازي مسير212033

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىندى محسن فرج81559

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىيشى مطشر فاضل309411

بكالوريوسالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىمن  حسن كاظم86699

دبلومالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىليل حسير  حمد384142

إعداديةالنهروان11078الرصافة-بغدادأننىنضال شايع عبدالسادة86896

ماجستيرالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعدي حسير  شعالن552923

ماجستيرالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد ضايع فواز253516

ماجستيرالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي حمدان مزهر490494

دبلوم عاليالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحمدي محسن عليوي386099

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراياد سلمان خميس168417



بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكركامل منصور احرط513719

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسن داخل مذكور490464

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرياس خضير خنياب513497

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرفهد بشارة احمد19088

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرسامي تركي علي552916

هان جبارة490439 بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرسعيد رسر

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعادل لفته حمزة168368

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحاكم ثامر فرحان253449

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحيدر ابراهيم خلف552935

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد كامل جاسم168545

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرفراس عبدهللا فرهود513948

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد حبيب خليل512686

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرقحطان عدنان خليل552939

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  سلمان زيدان19401

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرصادق عطاهللا حسباهلل141331

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعبدالستار جبار لفته290994

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكررسول يارس كاظم498106

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعباس جميل غزال512953

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد محمد ابراهيم552908

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  كاظم385786

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرناطق خليف عيدان513169

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعباس جبار كدر385843

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعبدالصمد عويد حنفيش490440

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعدنان عبدهللا حسير 168517

ي385887 بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد ثامر صي 

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكروسيم فالح حميد385891

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرثائر ابراهيم خلف490447

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم هالل17674

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي هادي هاشم141303

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرجبار محسن كاظم291024

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد خلف ثامر168372

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكررحيم جودة اجبير17094

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد شاكر عثمان141320

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم جبار512580

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكروليد صالح عفصان16272

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرسالم كامل عباس385907

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرصالح جبار كريم141328

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكركرم حاتم صالح512572

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعيىس عبد حسير 552914

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرضياء سلمان هادي290962

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعدي وليد محمود141318

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرتركي مسلم حمزة168540

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرقاسم داود محمود18002



بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكروسام جرس عبد512989

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرسعدي كريم لفته14552

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكركاظم جواد كاظم386094

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرغازي عزيز جوري141817

ي552899 بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمهند حسن حىح 

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمشتاق طالب محيسن168415

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمسلم عبدالسادة جاسم141594

ي552920 بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرفراس سالم ناج 

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرصباح سعد زيادي490444

 علي حمزة168506
بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعمر ابراهيم خلف512630

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعبير عادل يونس14774

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد معلة حاتم490463

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعباس سلمان غضبان386109

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرنصير ماجد منصور385851

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحيدر خلف مطر168439

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد بشير دواي512520

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسام سالم عبدهللا512607

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرقيس ابراهيم محمود168522

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد علي حسير 15608

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراياد عبدعلي متعب385895

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد حاتم شعالن385830

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد ماجد مسلم552911

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد عائد سلمان512527

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكررحيم كريم عاجل490441

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  كاظم291022

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرزياد جبار زيدان380422

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرفائز عبدالحسير  جبار386115

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرفؤاد عنب عبد14442

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبود محسن386103

ي512450  حميد لعين 
دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمثن 

ي هليل شنير 513796
دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرراض 

 علي مامور14454
دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي عبدعلي جالب514257

ي مطر385905
دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرساجد عاب 

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكردريد وليد محمود16338

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمالك عيىس علي168441

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرنهاد خلف محمد141547

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرموس جعفر علي15992

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعماد علي حسير 513871

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرضياء الطيف مجيد254028

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم حسير 552915

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي سامي حسير 19189



دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  حسن حسير 291039

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكروسام علي فليح386088

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالجبار سليم168504

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمهدي عبيد متعب16521

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعباس علي مامور141804

ي490468
دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسير  ديوب 

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرتحسير  جبار داود385824

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  مردان رستم141631

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراياد جرس عبد385893

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد لفته محمد385809

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعبدالسالم عباس كاظم386091

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرفجر ماهود خلف490474

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرفراس زيدان خلف386101

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحمزة جواد كاظم385822

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرادهم عبدالرزاق جبار14816

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراسامة نزار عباس450906

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد جلوب نايف385894

ي290954
دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد جي  مصيق 

ي512625
دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكروسام محمد راض 

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعباس يوسف شناوة513087

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرغيث محمد ثامر16704

 علي جرس14912
دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعمر علي جرس552900

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكررسول جبار مهاوي552954

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرداود سالم موس141539

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرناظم عواد عبد512969

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحمزة حسن حاشوش385815

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق حسير  حمادي385753

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحميد شناوة طاهر512469

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرماجد خليوي مدلول17797

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي مؤيد مثن 385899

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد نجم عبدهللا14473

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعامر معيكيط دحام385167

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرصادق كاظم هالل490451

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد سالم موس141508

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد هادي موحان141339

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرصالح زايد رحيل141608

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل محمود512656

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحازم الطيف مجيد253453

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرهاشم محمد عبدعلي138728

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد خالد احمد168491

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرضياء جاسم محمد20051

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعباس علي ردام490446



ماجستيرالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعقيل طالب كاظم16360

ماجستيرالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسن علي نعمة168518

دبلوم عاليالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعالء شاكر محمود513155

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  مزعل386093

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي منعم ليلو552913

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسن صبيح رحيمة141750

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراياد جبار كريم17927

 علي نزال168454
بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرفالح حسن مدب138998

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعمر اسماعيل نصيف385821

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد امير  عبار386118

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  جليل جاسم253683

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  خالد موس17212

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي وليد ظاهر168455

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكررافد عذاب خليفه552906

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي فيصل عبد139040

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحنان حيدر عبدالحسير 141311

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرسالم لطيف خليل14380

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرهيثم عيدان عبد15751

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرامجد خضير هاشم14837

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرنذير شاكر محمود141795

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكاظم علي14355

 علي490503
بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن امير 

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعسكر حسن راشد253659

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي خليص فارس385898

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمجتن  عبدالحسير  رضيوي139275

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراثير فالح احمد139081

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد عطاهللا حسباهلل291029

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكريوسف خزعل كامل291036

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي عادل عبد19055

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  صبيح رحيمة20214

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسن سالم عبدهللا253463

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرباسم الطيف مجيد16581

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرخالد وحيد عبد139056

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم حسير 142890

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي عبداالمير خنجر16669

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عامر حسباهلل20266

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي حسن خليبص17603

 علي نزال18105
بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرياسير 

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  هاشم عودة386110

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكررضا جعفر موس17967

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم كامل450882

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد منصور عبود16301



بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرسيف حسن عذاب490479

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد سالم ماذي253530

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرابراهيم هادي عبدالسادة168485

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم حسون168523

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرغازي عبدعلي متعب253450

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد كريم رحمان168436

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرسيف عامر حمزة386098

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي عبد سعد141274

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبد141335

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمرتىح  ماجد رضيوي168524

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعالء ستار خضير14867

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي عطاهللا حسباهلل490490

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرزهير محمود ماجد168533

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرالحمزة جعفر موس253472

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحيدر ريسان صباح386117

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعامر طالب مصحب138964

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  كاظم138675

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد شعالن14578

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكركرار طالب كاظم139282

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرليث ابراهيم محمود168497

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرسمير عبدالحسير  متعب291028

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمصطق  جوري محمود138989

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي طالب مهوس291006

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمنتظر صابر رضيوي385799

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل عبد15965

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكريحنر بشار فليح385795

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسير  كامل386119

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكروليد خالد كريم385748

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي احمد15670

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعماد سالم صالح20233

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحامد عبدهللا جهيد253664

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرسالم حامد منصور168375

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحامد علي حامد386102

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرثامر كاظم خليف291018

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  رحم احميد512497

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  جابر عناد253898

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا معله14368

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي رعد مول138449

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرانور صالح ماهود14923

م16189 بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكركرار هاشم مي 

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرسجاد مفيد زيارة291032

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق جبار18260

ي نعيمة142961
بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكررسول نوسر



بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمدحسن قاسم علي168482

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم غازي385903

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعماد حمودي علي386097

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي حليم زحام142721

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرانور سالم عبيد385841

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمسلم جودة عبيد20197

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرغفران ياس خضير490487

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراياد جواد كاظم168501

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم عبدهللا253460

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد فالح عباس17591

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرباسم حليم محمود168460

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكركرم امير صباح141560

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراثير عماد حمدان168412

ي دللي14653
بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  راض 

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعمار محمد ابراهيم253653

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد محمد حسير 253575

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد حليم محمود168461

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرابراهيم اياد كريم385906

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرباسم جاسم تركي17631

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم عبار552922

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد عبيس عودة386113

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمهند محسن كريم290965

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد غازي253902

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرسجاد حيدر كطان450909

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي جواد كاظم513889

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعباس علي ابراهيم450904

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمصطق  ابراهيم خلف490449

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرسيف تركي حسن450919

ي14403
دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرصادق محسن دبوب 

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد راشد عباس254020

ي253446
دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعباس خالد راض 

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراياد طارق عبد552917

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد صالح291013

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي رياض تركي19353

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكركاظم محسن عبد141248

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم محمد253880

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرماجد حاتم شعالن139128

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراكرم شاكر محمود490483

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحازم امير  محمود253457

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحيدر عنيد خليف168444

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد جابر كاظم253466

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي عبدالرزاق احمد18031

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد مخلف143058



دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمصطق  وليد ظاهر168456

ي141643 دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم ناج 

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد هادي فليح253559

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن بهلول168480

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسام محمود مهيدي168413

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرباهر محمد حسير 17245

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد معن محمود141517

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحيدر عليوي نارص168410

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد صالح168466

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسام عامر حسباهلل254021

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرطارق طالب محيسن168449

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكررائد لطيف فيحان141661

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي حافظ فهيم141525

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد طالب كاظم16106

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي فيصل تركي168443

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحسن دلبوح علي552952

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد رشيد جاسم168448

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرفالح حسن عكار450889

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسن طالب مهوس139163

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمصطق  رشيد خليف168520

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد عواد كاظم168421

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي جبار زيدان380559

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسير  جياد254025

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسن علي عجىمي291038

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرضياء جواد كاظم386105

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي منصور عبود385757

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمنتظر هادي كردي17707

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكركاظم حليم زحام15872

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكركرار علي جعفر141917

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكررحيم ستار خضير168535

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعباس علي محمود168532

 احمد تركي143901
إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحيدر عطاهللا حسباهلل141553

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرهشام رعد عنيد20153

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد طالب عبود139150

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم سلمان385834

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد ستار محمد291035

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمصطق  مهدي ماذي18631

ي512559
إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرناطق محسن دبوب 

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد محمد سعيد141621

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعمار علي جدوع20175

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم حسير 385760

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكريوسف عبدهللا معلة168543



إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمصطق  محسن حسن14421

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرليث يونس ساجت19375

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرسيف سعد افندي141429

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد طالب عبود142700

ي خلف139270 إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرانور عبدالنن 

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرماجد حميد سعيد141574

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرجاسم خليل حامد139016

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي عنيد خليف168514

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرسجاد عيدان جبار385758

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحيدر رعد مول142743

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرهادي ابراهيم موس168406

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرجعفر اجباري سلمان386111

ي142982 إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي عادل صي 

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم حمادة512535

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا نارص143893

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد كامل منصور18916

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد عزيز خيون168453

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرباقر ابراهيم موس168379

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدهللا معله168521

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم ادريب168373

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدهللا متعب512566

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد حامد صالح552902

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمنتظر جليل جاسم253579

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  خليل محمد253526

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمؤمل علي جعفر139296

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد جالل كامل16133

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرانور سلمان محمود138509

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرزياد سليم جاسم143823

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكركرار حامد مخيي 14672

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرسيف حسير  فاضل385790

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرجعفر صالح عفصان18364

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرميثم لطيف هامل385820

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد صاحب رحمن232589

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  حامد دنو141452

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعمار حمد كاظم168366

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  حمد تومان168544

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرابراهيم حامد عمير253537

ي141416
إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكررسول احمد دبوب 

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد حاكم ثامر291031

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراسعد عزيز موحان139243

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعمار سالم عبدالحسير 552903

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي نارص حسير 168470

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكريوسف احمد هادي135934



ي141433
إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد دبوب 

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح عبيد168539

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعادل حميد كاطع168531

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحسن مهدي محسن168457

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكروليد خالد علي552910

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد حاتم مالح143878

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمالك حليم محمود168418

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسن كامل منصور513767

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمصطق  منصور عبود14708

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي فيصل محسن168468

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسن كاظم عويد168381

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمجيب عبدالحمزة متعب290976

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد فيصل عويد168515

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرطيف سعد لطيف450920

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكررعد عبدالحسير  شبل142670

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  فاضل متعب291025

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  ياس خضير552933

ي168542
إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرطه محمد راض 

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحيدر لطيف هرموش18064

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد ميثم ابراهيم168420

 علي جعفر168528
إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرتق 

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحيدر محمود منصور490501

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي احسان خضير17731

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمنتظر علي كمر19241

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسير  طالب مهوس139105

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسام عيدان عبد14937

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد139264

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد مزعل سكر232636

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسن سعد والي253573

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس مهاوي19322

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكروسام احمد تركي168510

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي صالح هادي168525

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراالمير  محمد نارص168404

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحاتم كريم حسير 490472

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراركان قيس ضاجي14695

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي كريم خضير450931

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعليالسجاد مثن  حميد513114

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعمر ماهود ضايع168537

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعامر عبيد ثامر253534

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعبدالهادي سالم ماذي290998

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد طاهر جودة386090

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكريوسف يحنر حسن139200

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكركاظم رحم صالح385897



إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي محمد رسحان450927

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد فجر ماهود385885

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكركاظم جواد كاظم141394

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكريارس فائز عبدالحسير 386116

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد علي غالي14949

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمجيد رحيم كامل450898

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسير  محمد450935

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرصدام عاضي محمود168408

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسن هادي علي385904

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرساجد رحيم كامل450897

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرواثق عطاهللا حسباهلل141827

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرشاكر محمود فرج385779

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرمؤيد الطيف مجيد253567

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرياسير  صيهود سلمان512401

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  صباح136042

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرستار شعالن لطيف141490

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكراحمد هادي فليح141478

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرعماد سلمان زيدان168512

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادذكرحسن هادي حميد141767

ماجستيرالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىاخالص لفته سلطان513456

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىسندس مجيد احمد512576

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىنهلة عبدالرحمن سلمان552928

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىباسمة محمد شطب450924

نداء علي ناموس16927
بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىرابحة موس عبد490476

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىشيماء عواد عذيب450890

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىرؤى طه جاسم385890

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىزينب هادي عطية290999

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىاطياف عبداللطيف حسير 15643

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىكفاح عودة مكحول512707

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىذكرى محمد داود168541

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىانسام سهيم خريبط168508

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىنادية محمد عكلة290997

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىسارة عمار عبدالرسول291139

 علي490470
بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىفاطمة امير 

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىعلياء كريم فليح385901

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىدعاء نعمان جتان513522

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىاالء حسير  كامل385764

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىميس كريم جفيت512696

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىعذراء لفته كاظم168395

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىهدى عبد محمد168447

سكنة سامي كدر168389
بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننى

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىامل عبيد احمد512590



دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىسهير جمعة درويش512642

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىشيماء غانم معويد16639

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىمن  بطاح عبيد513420

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىجنان حسون عبد513431

ي سعد513409 دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىاسيل صي 

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىايمان رشيد رضا490462

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىاثير مجيد ابراهيم512648

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىسارة سعدي كريم512508

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىغادة حسير  حميد513474

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىايمان حميد عاضي386112

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىقطرالندى حبيب خليل513387

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىنداء حميد كاظم513973

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىاحالم حسير  كيطان20133

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىكوثر رحيم جودة386095

ايمان تركي حسن450917
إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننى

ي علوان كطان512677
ماجستيرالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىتهاب 

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىزينب وهاب فيصل253642

ي نعمة142942
بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىلمياء نوسر

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىوجدان جليل مطير168414

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىسارة ياس علي512486

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىورود عادل محمد20281

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىدعاء كريم فليح253522

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىنورة كاظم سلمان168422

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىحوراء حسن بهلول385892

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىذكريات جواد كاظم168499

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىنور كامل جباري386104

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىسيماء غالب كاظم138558

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىافراح راشد محيميد168536

تيسير علي ثابت139212
بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىهند كريم سيد168474

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىارسار جاسم جمعة17071

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىشهد رزاق جودة385902

ي20067 رؤى رحيم صن 
بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىرقية محمد عكلة290992

ي خليف138974 نورا عبدالنن 
بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننى

ي دللي18209
بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىزينب راض 

رواء فاضل علي16383
بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىارساء عدنان محمد20462

ي نعمة290963
بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىوسن نوسر

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىامنة محمد عكلة291016

ى غدير فليح14428 بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىروى عبيد احمد386106

ي386089
بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىدينا مهدي راض 



بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىفاطمة جليل حمدان139175

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىوجود حسن يوسف386096

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىرسور عبدالرضا عبدالحسن16084

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىغفران بدر عبيد19421

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىايمان ياس خضير16967

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىرقية وليد محمود14789

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىنورا عالء مجيد253570

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىهبة يارس صادق502429

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىسعدية كتاب عبيد253674

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىهبة وليد ظاهر141384

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىسارة عادل عبد18948

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىنوال كتاب عبيد253680

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىساره جبار نارص386100

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبد محمد16227

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىحنير  طالب كاظم14411

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىنور فاضل حسير 512550

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىزينب علي شيال138661

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىزهراء كامل نعيم513131

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىسماح فالح مهدي135858

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىايناس عبدالحسن فهد18159

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىانتظار لفته كاظم291021

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىهبة جاسم عبود20246

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىشهد ليث عبدالغالي385900

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىفاطمة راشد محيميد139189

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىنهاد حسن حرب168378

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىسارة عبد سعد17226

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىحسنية محمود لكن168463

ي253667
بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىزينة مهدي راض 

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىنباء غالب كاظم138613

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىنور محمد سعيد139137

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىايمان صادق رشيد253670

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىشيماء حمد طالب253591

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىارساء سليم كطوف141177

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىاسماء كريم فليح386087

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىزينب نعمة عبد168488

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىاية عبود محسن385865

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىدعاء سليم كطوف141185

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىمريم كريم فليح291002

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىشهال زامل ناتغ291026

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىعلياء محسن عباس386108

م16165 دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىبسمة هاشم مي 

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىايالف عباس قدوري168459

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىهبة سالم عبدالحسير 15709



دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىياسمير  غالم سيد17568

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىافراح سالم شلش385837

فاطمة هادي علي386107
دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننى

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىزهراء صباح جابر141297

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىرقية عبدالرزاق احمد141497

هدى تركي محمد141531
دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننى

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىفاطمة صباح عبدالحسير 450885

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىرقية سالم عبدهللا512596

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىرواء منذر سلمان168416

ي512672
دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىلينا مهدي راض 

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىسارة شهيد جباري450888

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىبراء محمد نعمة386114

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىندى ماجد عيىس291010

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىميسم طالب محيسن168458

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىسىح  كريم فليح253518

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىزينة عبد جبار138298

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىفاتن عباس جودة141482

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىفاطمة سلمان فرج168494

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد هادي141895

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىحوراء اسماعيل مهدي168511

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىحوراء طالب كاظم168538

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىوصال غالب كاظم138415

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىانس مالك عيىس168364

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىمريم ماجد نعيمة490498

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىوالء سليم كطوف141206

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىبنير  لطيف صبيح168516

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىامل عباس جودة19224

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىميس علي عبدهللا290969

رانية علي سيد168478
إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىزهراء جواد كاظم168315

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىزهراء ماجد رضيوي168526

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىتبارك عبود محسن385881

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىاري    ج خالد حنون138706

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىنور سمير جي 20411

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىدعاء بالسم خليوي20113

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد محسن168391

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىميعاد خالد سماوي139252

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىرغد هادي عبد168419

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىوديان حامد منصور168376

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىدعاء بشير وادي253663

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىايات بدر عبيد168529

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىهاجر سالم عبيد385769

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىريام محمد جعفر142915



إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىزينب سمير جي 168530

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىاالء محمود منصور490493

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالكاظم حرجان141465

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىسىح  ضياء جاسم168519

ين صالح محمد141907 إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىشير

دعاء سامي حسير 19142
إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىزهراء سمير جي 168527

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىمنار عماد مهدي386092

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىايات سعدون مزبان19299

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىامنة بشار فليح385781

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىفاطمة فهد بشارة141445

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىرسل عالء مجيد291034

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىفاطمة رحمن جي 552905

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىاية ياسير  عارف450887

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىمالك كريم سيد168452

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىداليا كريم سيد141233

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىضفاف حسن عباس168509

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىهالة ليث عبدالغالي490477

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىغفران ياسير  عارف450886

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىمروة حليم زحام15919

بكالوريوسالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىازهار صالح حسن168534

دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىنورا مهدي ماذي141884

منال علي حسير 141786
دبلومالوحدة11079الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىرسمية جاسم حسير 141369

إعداديةالوحدة11079الرصافة-بغدادأننىصبا مهدي خضير168400

دكتوراهسومر71080الرصافة-بغدادذكردريد شدهان محمود10427

دكتوراهسومر71080الرصافة-بغدادذكرمىحي الدين عدنان شهاب529630

دكتوراهسومر71080الرصافة-بغدادذكروسام قحطان عبدعلي19233

ماجستيرسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  صالح428875

ماجستيرسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمود ياسير  محمد19980

ماجستيرسومر71080الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق عباس فاضل429460

ماجستيرسومر71080الرصافة-بغدادذكرذر ضمير خابط104578

ماجستيرسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس فاضل429477

ماجستيرسومر71080الرصافة-بغدادذكرهائل صبىحي عباس292443

دبلوم عاليسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالستار سعيد552869

دبلوم عاليسومر71080الرصافة-بغدادذكرساهر رياض خليل17712

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعصام عباس فاضل291838

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرحسير  سهير جبار292108

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرصباح فاضل ذنون102832

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعباس خضير عباس10474

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرحيدر كاطع نيسان501034

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعالء محمد علي470445

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمود محمد علي529604



بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعامر محمد علي18423

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد عيىس منذور106262

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالعادل كاظم429405

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالهادي امير 500973

 هادي عبداالمير21080
بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرسعد نارص محمدعلي470466

ي303235 بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعالء حميد العين 

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالزهرة علوان10661

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرابراهيم جاسم عبدالحسير 291936

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرضياء عبدالمجيد حميد17553

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي فريد محمد10687

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرحارث نعمة عبدالسيد18521

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي عباس فاضل353506

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرصفاء عباس عبد19808

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرفالح حسن عالوي10496

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي احمد تركي292343

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عدنان شهاب529623

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرسيف الدين عبداالمير كشيش470416

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد يحنر حبيب10677

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرجعفر حسير  محمد18319

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالوهاب عبدالحميد10578

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرحسير  ليث محمدصادق291860

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمود حاتم شواي17523

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمهند محمد مطلك14227

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم محسن105327

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرليث شهاب احمد15411

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد شاكر احمد105954

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالقادر عباس500921

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرهيثم مريوش ثابت428974

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد فرحان عبد470679

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد شهاب احمد18974

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكررساج الدين هادي حميد10591

ي خليل10399
بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد هاب 

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد علي حمد354994

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد علي مهدي354253

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمشتاق حفير  حاشوش292162

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكروائل احمد حيدر292318

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعمار ابراهيم هاشم291873

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعمار هشام نجيب470251

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرحيدر فاضل غافل429189

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرحسن منصور كاظم470557

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرحسنير  محمد كريم428897

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرحسير  عدنان عباس292637



بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرايمن ماجد عبد470610

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرهشام عبدالحق كاظم470283

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد نعمة جاسم501148

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرزاق حسير 354281

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرغسان عدنان جميل501588

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد عماد فاضل529643

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي فالح حميد353424

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرسامر ظاهر حميد292302

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد سهام الدين فخري102819

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرحازم سادة رضا292286

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكركرار حسن خليل292010

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم جعفر292607

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمصطق  وهاب رزاق428930

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي محمد انور مصطق 106079

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد عبد470623

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرضياء حسن علي20202

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرعامر ولي علي292590

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكريارس محمد طالب429084

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرحيدر محسن حيدر23956

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرميثم يونس فاضل103715

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي حازم امير 552868

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكريوسف ابراهيم كمال10461

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرسالم جاسم عالوي103915

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرعمار شاكر حمودي292037

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرمصطق  عدنان كاظم10322

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمد مال هللا20328

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم محمد10485

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرمنتظر عباس تبل428915

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرعمار حافظ سعود20365

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكراكرم كاظم زوير10268

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرعمر عبدالعزيز داود10389

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرعمار عادل عباس10274

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرابراهيم كمال نجم10419

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكركرار عصام صالح470483

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكربراء رياض خضير399382

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد زبيد حمزه354677

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم نعمة24420

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمصطق  عادل عباس20069

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكررساج عقيل عباس353813

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد نعيم ناظم15805

ي428951 ي هيثم صي  بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرصي 

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد كاظم16578

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرغدير هاشم محمد291975



بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرفاضل باسم فاضل23936

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد مصطق  عناد14114

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمثن  مبدر حريز529602

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكراياد عادل نصيف10409

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد طه منصور353485

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد باسم سلمان500992

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعبدهللا رافع نارص24388

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي احمد مجيد104484

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرحسن نوفل عبدالواحد22137

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكررسمد خليل ابراهيم10525

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي احمد جبار552873

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد محمود علي15180

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرحارث محمود عواد20036

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي خليل ابراهيم10470

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرايهاب جبار كاصد10347

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرجواد علي جودة15988

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد ثامر مجيد23866

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرسنان عبدالهادي كامل429111

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمصطق  بركات يونس20796

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرارشد فهىمي محمد14206

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرهادي حسن جواد10668

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرهشام محمد حمزة470501

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمعي   رافع نارص24240

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرليث محمد كاظم17182

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمصطق  عادل نصيف292467

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم محمد470516

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  عاجل102894

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد عالء حسير 552879

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل غافل291921

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعباس عدنان عباس15912

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيم شدهان291902

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد انمار فاضل21031

ي عبدالكريم جاسم17047
بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرهاب 

 سامي عواد291966
بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي حسن شاكر10382

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعمار امير مجيد16834

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرسمار غالب حاتم500945

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكربارق محمود عواد291945

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد كاطع فياض10479

ي جمال ياسير 21112
بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرراب 

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد غالب طعمه104187

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحكيم جلود23908

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمهند عبدالرحيم خزعل102794



بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالهادي كامل429165

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالصاحب فيحان292234

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد محمد احمد17131

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرامير علي كاظم428907

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرانمار غالب حاتم500961

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرحامد عبدالنارص حامد105083

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا احمد10304

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل نصيف292538

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكراوس مازن عبدالوهاب14306

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي مثن  ياسير 20946

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرانمار هشام نجيب470268

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد رياض خضير399479

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرحيدر يوسف جبار353465

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرعبداللطيف غامل عباس103075

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكركرار خالد عبدالزهرة14468

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرعبدالسالم عادل خالد23885

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي بالسم عطية10647

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرمصعب غسان ابراهيم105439

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرحسير  ماجد اموري354052

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكروليد خالد سعيد18094

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد عبد18259

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد فالح حميد291887

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي محسن كامل470579

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرليث زياد صبىحي24045

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمود احمد محجوب429546

ي354216
إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي كريم راض 

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمد عبدالستار552876

ي محمد هادي354119
إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرتق 

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد بسام غازي292048

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرعبدهللا ماجد صالح14846

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرمصطق  غسان محمد104999

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرعبدهللا فراس حسير 102974

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي باسم سلمان353853

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرمسلم ريسان حسن23990

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرسجاد منذر محسن501007

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرحسن محمد حمزة522602

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء حمود19744

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسير 429032

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرزين العابدين حيدر حميد501128

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرامجد محمد هادي103876

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرطه احمد عبد19382

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكريونس عبدالرحيم كاظم354584

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرمصطق  شاكر محمود500982



إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد ظاهر حميد104303

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرحسير  شاكر احمد103624

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرسجاد عصام عباس353399

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرمرتص  رياض خضير534394

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرمقتدى عباس حميد15587

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرمنذر عامر عباس19577

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكريحنر عماد جاسم354880

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكريارس احمد خضير15266

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرسيف اياد علي20870

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد طالل محمد501114

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرالحسير  جميل عباس14667

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي حسن جبار24439

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد علي هادي353673

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرحسير  صالح مهدي552883

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكراحمد حيدر كاطع501027

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرابوالحسن علي حسير 19935

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرحسير  مهند احمد353605

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرسجاد علي هادي353741

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرمحمد ناهض جواد560079

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد حسن106149

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرخلدون زكي مرهون233257

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادذكرمهند طارق صادق14784

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرحسير  هاشم سالم10615

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادذكرقيرص قاسم محمد292554

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكراسعد فرج حسن10717

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرعلي قمر عبد20593

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادذكرفراس حسن جابر20617

دبلوم عاليسومر71080الرصافة-بغدادأننىبدور جي  عاكول353574

دبلوم عاليسومر71080الرصافة-بغدادأننىسارة احمد هادي360951

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىجنان حسن مراد102851

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىنجالء عبدالحسير  قاسم470708

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىسىح  حسير  حسن10509

سعاد علي حسن529609
بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىصبيحة حسن جعفر399284

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىمن  رحمة فنجان10640

ة جبار فريعن10636 بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىسمير

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىايات عادل صدام17667

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىاشواق رشيد حميد428999

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىهبة حسير  صالح102802

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىمها جعفر معيدي353934

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىسعاد حسن ياسير 17492

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىاسيل اسماعيل احمد104229

رجاء مجبل نعومي470723
بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىليل امير مجيد17316

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىبيداء حاتم عبد354160

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىفائزة عبدالحسير  حسون513424

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىماهرة عباس قني 10567

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىنغم حسن خليل292022

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالكريم محمد10278

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىنهاد صادق جعفر24095

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىسهاد صادق جعفر19184

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىجمانة يوسف عبد354636

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىانتصار جمعة عايش501106

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىياسمير  جاسم نصيف20555

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىضىح هادي عبداالمير21096

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىخالده شامل هاشم103578

افراح كاظم علي353446
بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىسبا حسن خليل291992

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىانس عباس تبل353535

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىنبا حسن خليل292633

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىفوزية عامر عبدالواحد500917

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىرسل عباس تبل428889

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىامينة حنش خالف292403

يف عبدالرزاق19049 دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىسوزان رسر

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىشذى رسول سعيد10360

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىحنان عودة جاسم552872

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىمنتىه جاسم محمد10429

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىمروى محمود مزهر19893

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىرغد ناجح خلف10316

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىسوزان عبدالحق كاظم103150

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىمن  كامل سعيد17261

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حسن حسير 105777

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىاالء شاكر محمود501091

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىحنير  منصور كاظم470649

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىالحان رياض حسن500913

ي16446
دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىوفاء كريم راض 

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىشيماء يوسف جبار353375

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىرنا جاسم نصيف17586

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىندى صالح مهدي10454

ماجستيرسومر71080الرصافة-بغدادأننىايه عبدالكريم جاسم20297

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىغيداء عبدالكريم فارس292617

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىرغده احمد داود17217

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم عليوي18647

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىورود طالب تالي292600

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىمروة حيدر محمد21106

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىسىح  قحطان علي10433



بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىرواء عبدالهادي جاسم106012

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىسارة نبيل خليل529654

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىاوراس بركات يونس104436

دانية غسان عبدالعالي105362
بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننى

 علي292247
بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىايمان حسير 

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىمريم عدنان جنديل14971

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىرضاب اسماعيل احمد10353

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىوفاء عدنان عبدهللا23799

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىرسى سعد عبد18210

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىسىح  خليل علي501069

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىفادية محمد انور16935

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىعلياء فاخر علوان24139

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىسارة مصطق  عناد23831

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىهند عبدالكريم محمد10437

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىزهراء اسامة نوري10265

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىفاطمه الزهراء محمد سلمان10295

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالكريم فارس429128

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىغفران عبدالرحمن عبدالرضا429492

ي232887
بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىدعاء طالب راض 

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىهيام ضياء صبىحي15692

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىرحمة فليح حسن102886

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىنبا عمار حافظ104675

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىنور صالح جاسب20245

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىضىح سالم جاسم104089

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىسارة محمود محمد529612

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىمريم فارس خضير292380

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىنور صباح حسير 354939

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىسارة نعيم ناظم19479

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىايمان صالح سالم24288

هديل علي ياسير 15886
بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىرؤى ابراهيم حيدر20155

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىسىح  عامر عزت20731

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىسىح  مالك رحيم10544

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىسارة محسن كامل292140

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىدعاء حيدر محمد20115

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىسىح  غالب طعمه103678

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىزينب جمال خلف102813

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىرسل عباس فاضل292367

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىنبا اسامة نوري10627

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىنور كريم عبدالوهاب552881

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىرقية سعد محمد24023

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىرنا عبدالحليم حسن17912

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىدينا جاسم محمد10286



دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىدعاء قيس صدرالدين20647

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىايناس سامي عواد291955

ي جواد18006 دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىهبة ناج 

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىزهراء غازي عيدان10272

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىفاطمة مسلم كاظم354080

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىزينة نجم نرصهللا20521

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىرحاب محمود حاتم23760

زهراء عادل ولي470741
إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننى

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىدعاء غانم شهاب102874

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىضىح فوزي موجي104009

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىمريم سعد محمد14326

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىتمارة زاهد شنيشل105868

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىتبارك محمد كاظم14927

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىنورالهدى فواز ابراهيم17367

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىاية عامر محمد14256

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىميشة علوان حسن20686

هاجر علي جعفر15062
إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننى

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىبتول حبيب اغميس29005

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىشهالء كريم عليوي18860

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىسوزان حسن فالح14097

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىزينب رياض خضير399593

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىكلثوم حسن خليل292177

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىزينب ثائر جاسم15441

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىوئام سلمان غيالن19698

ين عادل ولي470382
إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىرسر

حوراء علي اموري292264
إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننى

هبة ثائر علي429646
إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننى

شهد هيثم تركي10312
إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننى

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىابرار عامر محمد10702

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىزينب سالم جاسم104145

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىغدير حيدر شاكر105643

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىميس عمار حافظ104840

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىجنان خليل سهيل104408

بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىسعاد جاسم محمد10657

ى حسير  علوان19290 بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىبشر

ي نرصهللا عيدان10326
بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننىتهاب 

سهاد مجبل نعومي501141
بكالوريوسسومر71080الرصافة-بغدادأننى

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىعواطف علي كاظم10610

دبلومسومر71080الرصافة-بغدادأننىسليمة فاضل عباس428688

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىزينة صباح حسن103974

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىفاتن ذوالفقار جالل28977

إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىنجالء نعمان خليل10371

ة رحمان عباس470534 إعداديةسومر71080الرصافة-بغدادأننىامير



دكتوراهعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسام كنعان وحيد168734

ماجستيرعدن71081الرصافة-بغدادذكرفؤاد حسن حسير 293164

ماجستيرعدن71081الرصافة-بغدادذكرعماد محمد فاضل168951

ماجستيرعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد امير  سالم294385

 علي501365
ماجستيرعدن71081الرصافة-بغدادذكرسمير حسير 

ماجستيرعدن71081الرصافة-بغدادذكررضا حسن محمد426201

 كاظم علي424971
ماجستيرعدن71081الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ماجستيرعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد اكرم حنتوش77178

ماجستيرعدن71081الرصافة-بغدادذكررسول احمد عبد168619

دبلوم عاليعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن محمد293272

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد عباس فلىحي294237

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرهجران فاضل علي294223

ي70652 بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن عرين 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعاشور جبار حسير 9175

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد علي مجباس460268

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعباس فالح جي 293442

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرجمال عباس اسماعيل69850

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعارف جبار عالي69756

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرغسان هاشم ياسير 71602

ي346265 بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعامر سعدي صي 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرجاسم محمدعلي جاسم293390

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل علي425228

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمد حمدان560618

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرخالد جبار عبدالحسن74381

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد حسن برهان294075

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم حاتم71926

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمازن عبدالصاحب كاظم10112

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن علي290856

ي426305 بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي حسن عرين 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسير  مالك عبدالكريم346284

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعدنان جاسم محمد293241

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرصفاء خزعل جلوب424690

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد نعمة رسن346246

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدعلي داود74401

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمود سعدي محمد346444

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرانمار صالح صفر293190

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرليث عبدالحسن احمد74552

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرفاضل عباس عزيز346160

هللا168926 ي خير
 
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرجاسم صاق

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرابراهيم حنون عباس535891

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعادل علوان احمد9947

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكربشار قاسم ابراهيم292991

ي74199
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد حسوب 



بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكررسمد عقيل عطاهللا168649

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكربالل محمد سليمان425696

زاد425835 بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرصفاء صالح شير

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحيدر رمضان عبدعلي501781

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرزياد طارق عباس10092

ي اسماعيل9340
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمهند حق 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكريارس عباس اسماعيل77883

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد ضياء فاضل501699

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرفاضل جاسم حمدان168640

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد حسن محمد9751

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد كريم حسن293491

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراسامة عبدالحسير  علوان168642

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرفاضل ايوب كريم501321

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحيدر صالح ابراهيم424892

ي70801 بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد جالل كرج 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرسيف عيىس جاسم460213

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  عايز346221

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكروسام نوري فاضل293826

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمؤيد فيصل كريم10127

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد حميد علي71844

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرفراس عبدالرضا محمد10129

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق موس71129

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحيدر عاشور جبار9311

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراحسان عالء عبدالحسير 77419

ي424944 بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمهند عباس عرين 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد معن فرحان9595

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  ظاهر425567

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعمر عادل مهدي293471

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرخالد عباس عزيز294124

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحيدر كمال عبدالجبار292968

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمصطق  باقر يوسف9949

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسير  عيىس جاسم460199

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرليث صالح ابراهيم10011

 جمال عبدعلي9968
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرفيصل غازي متعب9880

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  محسن501768

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرهشام علي عباس293015

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرسيف محسن علي460388

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد ماجد ثابت293848

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعمر نذير عبدالهادي451176

ي9688 بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرايهاب فخري صي 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي زهير موس168942

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرسيف رعد عناد501434



بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسام عالء عبدالحسير 77491

ي460209 بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرابراهيم حسون ناج 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر خالد جميل501158

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحيدر محسن رزوق293515

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعباس حميد علي294179

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد ماجد عبدالزهرة501330

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد عباس293127

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبدالجليل سعيد10049

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 460490

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرناطق هاشم ياسير 9915

ي10033 بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرابراهيم جالل كرج 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسير 501748

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرثائر قاسم حسن501468

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمهند مؤيد محسن70950

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد مصطق  حسن292931

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمهدي باسم وارد9865

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي عبدالحسن460229

ي نوري425931 دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكروليد حرب 

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرامجد فخري علي9896

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكراحسان صادق جعفر346730

ي77083 دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرعبدالجليل سعيد عبدالنن 

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرمؤيد عباس رستم71342

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرسعد عبدالمحسن حمود71401

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرمهند عبدالرزاق خلف426010

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسام محمود محمد9961

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرخالد مدحت علوان169162

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرحميد رشيد محمود168893

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرذوالفقار هاشم حاتم560614

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرهيثم مزهر عويد70750

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرسمير هاشم حسير 168934

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرعمر عباس اسماعيل9632

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكردريد حسن محمد424625

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي خزعل فاضل69713

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرمرتص  جالل يوسف501343

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكريارس صباح موس527928

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد جبار عبد294058

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسير  نارص محسن71561

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  قاسم460466

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرحاتم اكرم عبدالجبار346641

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرماهر رعد شالل501375

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرانمار سعيد عبدالمهدي501707

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرمهند فيصل كريم10036

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرفوزي غريب مصلح71193



إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرحيدر ابراهيم حنون76326

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرمرتص  قاسم جواد424933

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكررافد جواد كاظم76508

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد محمد527918

ماجستيرعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد عبدعلي محمد292955

ماجستيرعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي عباس عزيز294024

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكريارس سعيد عبدالمهدي72030

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعمار احمد عباس69982

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرصفاء جاسم محمد علي9901

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  مصطق 292874

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد كاطع دواي168675

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسير  ناظم جاسم168876

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد سلمان داود71763

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن فلىحي76053

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمهند كاظم جواد168772

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمنتظر محمد جاسم293898

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد باسل عباس346677

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي عباس كاظم294105

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسير  هاشم زيد76901

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرهاشم عبداالمير هاشم535836

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرنورالدين عمار هاشم168673

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرسيف سعد موس10000

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح عبدالسادة293692

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالجبار حسير 70849

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراوس ياسير  جواد9614

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكريارس جواد دعير9994

ي10098 بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد عبداالمير هوب 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرامير جبار عباس501359

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمصطق  جعفر محمود76246

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحاتم عبدالكريم علي77466

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد ميثم حسير 292947

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعمر ارسار عبدالكاظم77123

ي70444
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد عقيل هاب 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالستار عباس71639

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرصامد عدنان جواد77954

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان مهدي501799

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم عبد294441

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعماد صباح عبدالسادة293602

 سمير هاشم168968
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكركرار صادق منىسي69146

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرفرج اطشيحل وحيد169027

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي مسلم محمد460317

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد ناظم جاسم168886



بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرقتيبة حازم محمد71678

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسير  عبد هادي76264

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرسعدي غريب مصلح71167

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكررسل خزعل فاضل69671

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي محمد سجان9938

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمصطق  باسم قاسم76127

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكررياض احمد عبد10118

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي رشيد9266

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرغزوان صباح عبدالسادة293629

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد علي عبدالمطلب424987

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرسامر سلمان قاسم76770

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرضياء سعدي محسن77837

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم زيد426170

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعد كامل346472

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراسامة فؤاد عبد75759

ي72653 بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد شاكر مير

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي حسن هليل460358

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد عبداالمير هاشم535851

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم علي9871

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد نبيل جبار73664

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكريارس عامر كاظم10087

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمهدي عمران عيىس9930

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسن عبد هادي74456

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد جعفر جواد9679

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرسيف حسير  ابراهيم168629

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم رسول425282

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسير  ثائر جمعة72745

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكروليد حسير  عبد501678

 علي501305
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرسيف عباس حافظ346210

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرفيان فيصل علي72466

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرسالم عادل عالء551907

 عبدالحسير  ابراهيم460407
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسن صابر علي424548

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عماد محمد168962

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي صباح برهان77508

ي168688 بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي موفق ناج 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرسيف جعفر فاضل9570

 علي حسير 460508
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمرتص  عباس عزيز294598

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي جعفر محمود10005

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرفالح حسن هليل9945

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم ورور70214



بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرعبدهللا شاكر محمود501528

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسن هاشم حسير 292919

ي اسماعيل10075
دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد حق 

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالباسط سعدهللا73585

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي فؤاد خضير168658

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس اسماعيل72071

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد عقيل محسن71483

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرزيد محمد حسن9958

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي سجاد عدنان70575

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم علي425421

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرحمد شامل حامد425466

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد عباس10131

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد فيصل محمد71013

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسير  نوري فاضل425652

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي ثائر جمعة501635

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد عادل صالح169111

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكركرار عبدالجليل سعيد424582

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالجليل سعيد10132

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسن حيدر حسن10025

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكراياد عبدالحسير  علوان9652

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي ناظم جبار76717

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكركرار عبدالحسير  ابراهيم501548

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عبدالرضا ابراهيم470136

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد عبدالزهرة527917

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكريارس عمر قادر10022

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حسير  نعيم293418

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرثائر هادي محمد9869

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالسادة جالي168787

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم احمد425761

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد مهند فيصل10044

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن زاهد عيىس501418

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرسيف هللا ثائر حسن76167

ي74049 إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكريحنر غازي لعين 

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسير  باسم جميل293054

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي عمران69200

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسن ماجد عبدالحسن292902

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسير  نعيم حافظ168997

ي425959  وليد حرب 
إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسير  شاكر جفات71982

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد خليل77375

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرعبد هللا مثن  هاشم77263

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي طالب حسير 501507

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي قيس عبدهللا10090



إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد ضياء خرص 501452

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد مهدي460428

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح مهدي9951

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد علي70385

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرفراس زهير نجم501810

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرعمر اكرم عبدالجبار294525

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرزيد عدنان جاسم293539

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد ماجد عبد73032

ي168919
 
إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم صاق

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرعبدهللا هجران فاضل294198

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكريوسف شداد جاسم70322

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرسيف مطر حسن72241

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 9971

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي احمد عباس293079

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد نضير جاسم346563

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرخضير عباس محمد72417

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد رياض جدوع75864

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرحيدر حامد عباس71526

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد جودت سلمان77612

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرعبدهللا قصي لطيف168708

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرعلي جمعة طاهر74317

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسير  نعمان جودة10083

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرطارق هادي محمد77227

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد رافد محمود424901

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء عبدالحسير 76931

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرسجاد عصام انعام76402

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرايهاب سلمان هاشم219908

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرمهدي عبدالرضا ابراهيم470152

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرفاروق سعد عزيز77301

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد اياد رشيد294094

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرحسن عمر هادي233407

  سمير نوري168845
إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرمعي 

ي424877 إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد موفق ناج 

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمود حسير  محمود72836

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرخطاب عمردين مصطق 70536

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرعبدهللا وليد كاظم73314

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكروائل عدنان علي425024

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان عزالدين168800

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرغسان سلمان داود535935

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادذكرمازن يوسف جميل169119

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرجعفر عباس افضالة72104

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادذكرمحمد فوزي صالح73893

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرعصام امن حسن73954



إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادذكرضياء محمود محمد169177

دكتوراهعدن71081الرصافة-بغدادأننىميسم عدنان عبدالرسول168638

ماجستيرعدن71081الرصافة-بغدادأننىرحاب ستار مطلك425515

ماجستيرعدن71081الرصافة-بغدادأننىميساء رزاق رشيد424512

لقاء عبدالسادة جالي294396
ماجستيرعدن71081الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىخولة مجيد حسير 501689

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىمن  عبداالمير امير 426372

ي346184 خمائل تركي ناج 
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننى

ي294249 رواء تركي ناج 
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىنهاد حسن محمد169130

االء غازي علي460223
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىسناء رشيد اسماعيل9985

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىامل جميل سلطان74253

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىناديا عزيز محمد501832

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىذلفاء جبار عبدالكريم9887

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىسهير جاسم محمد294161

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىبان عزيز حاتم293298

وسن جعفر علي560603
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىانتصار كاطع دواي168837

 علي76083
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىعلياء حسير 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىاية ثامر كامل346201

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىانوار ادريس سلمان460455

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىلينا طالب عودة76002

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىسارة هجران فاضل294212

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىسهير محمد سجان74118

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىايمان فاضل عبدالحسير 501335

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىجوان سلمان حسير 426335

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىزينب خضير عبد346028

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىاعتماد صباح عبدالسادة293742

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىزينب محسن رزوق426129

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد حسن72291

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىشهد حواس خلف294143

 علي71091
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىمريم مصطق 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىافراح عباس عزيز168682

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىرنا صالح جميل551911

ازل علي محمود168761
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىحوراء عاشور جبار9585

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىاالء فتىحي عبداالمير10095

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىكريمة فليح جاسم535970

ي محمود460190
دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىنضال حساب 

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىرنا نعيم حسن426236

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىسلوى باقر عباس68902

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىمىه عبد حمادي292908



دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىنبا صالح مهدي9935

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىرغداء عطية خلف168938

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىغفران رعد سلمان29158

رغد سامي مطر77780
دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننى

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىسارة نسيم حسير 425623

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىرسل طارق صبىحي169140

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىشيماء حسن هليل76431

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىمن  محسن داود72600

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىنهلة طاهر عبدمسلم10028

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىهند عقيل عطاهللا535917

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىلمعان رسحان جاسم74431

ابتهال مظهر علي33035
ماجستيرعدن71081الرصافة-بغدادأننى

رغده عبدعلي جبير75690
ماجستيرعدن71081الرصافة-بغدادأننى

ماجستيرعدن71081الرصافة-بغدادأننىمروة كاظم كاطع168829

ماجستيرعدن71081الرصافة-بغدادأننىمروة عبدالباسط سعدهللا73342

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالسادة جالي168807

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىمن  حسير  مصطق 292886

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىسما فراس عادل71790

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىرفل طارق صبىحي169093

دنيا علي توفيق10069
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىشهد ماجد حميد71242

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىارساء علي زيدان460346

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىسىه احمد حسن293772

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىبيداء جبار هادي9560

ريا محمد علي460299
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىلندا طالب عودة76028

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىمريم صالح حسن73176

ندى علي كاظم535840
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىاية محمود محسن74665

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىزينة جبار محسن168664

نورالهدى فاضل علي77929
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننى

ي9373 بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىسارة فخري صي 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىمريم خضير عبد346157

ق محمد مهدي460372 بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىسىح  سعد جبار169044

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىفضاء محمد جابر501616

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىزينب جعفر محمود71376

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىزينب رعد عمران70181

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىريحانة حسير  شويىحي346530

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىسحر عبدالهادي مظاهر69101

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىموج نصيف سلطان168750

اسماء عبدالمجيد علي346620
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىعلياء سليم موس346379



بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىاية طارق صبىحي169061

 شولي501719
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىسفانة حسير 

رسى علي حميد346496
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىزينة معروف احمد346346

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىريمان ثامر محمود168907

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىفاتن حسير  جاسم9664

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىوديان خالد نمر293798

ي10106 رغدة عبداالمير هوب 
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىفاتن ثامر كامل168668

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىحسيبه صالح نوري75966

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىنور عماد عبدالمحمد424995

ي168932
 
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىتق  جاسم صاق

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىتبارك محمود فاضل9203

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىنبا عالء عبدالحسير 77438

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىنبا جالل عبدالرزاق501854

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىرشا صالح نوري9932

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىهدير هيثم عبدهللا168621

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىلطيفة احمد كاظم77920

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىمروة جودت سلمان77720

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىمروة كريم شيخة69614

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىسارة عدنان عبود293992

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىنور باسم كاطع293367

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىسارة حسير  امبارك77004

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىزهراء باسم كاطع293335

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىنوران سلمان داود535954

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىسارة حامد حميد169191

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىنبا ابراهيم مظلوم70624

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىانسام عبدالحسير  علوان10128

ابرار عدنان علي169015
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىريفان جودت سلمان77580

ي74833 بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىرفل عباس لعين 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىايات سمير مهدي294265

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىاسيل صباح صالح293569

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم حسن168652

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىسارة سعد جبار168645

عبير علي زيدان460332
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننى

ي10110 دينا عبداالمير هوب 
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىدنيا مهند سهيل69896

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالحسير  عبدهللا70284

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىليل قيس جابر70088

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىتبارك عدنان مهدي501379

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىرغدة وليد حسن460444

ي346412
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىنور ظافر عبدالغن 



 علي73773
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىسهاد حسير 

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىنور احمد نصيف71422

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىمروة عدنان صاحب424602

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىرؤى حسن فلىحي75634

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىرهام صالح ابراهيم76611

بنان علي عبدهللا168633
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىميسم عادل حضاي168646

شيماء مازن محمد علي10052
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننى

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىغفران عبدالجليل سعيد10079

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىزهراء اياد منصور76834

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىمريم فالح شهاب10115

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىزبنب علي محمدحسير 535867

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىشكران عبدالجليل سعيد168635

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىغفران عبد هادي74010

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىزينة طارق صبىحي169074

دالل علي توفيق76481
دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننى

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىرغد هيثم مزهر77349

ي جبار168671
دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىوسن وصق 

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد قاسم293027

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىعالية صالح مهدي76186

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىياسمير  سمير نوري168862

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىشيماء جبار هادي168698

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىمها عصام حسن366994

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىنورس ياسير  جواد9876

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىندى ناطق ياسير 301397

حوراء علي زيدان501825
إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننى

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىاية جواد حسون77038

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىزينب محمد جدوع71311

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىميس خزعل لطيف9230

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىشهد سمير نارص76795

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالرزاق عبدالحسن9698

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىزهراء سالم حسير 76227

مالك علي حسير 168656
إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننى

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىشهد حيدر حسن71053

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىزينب عادل حضاي168723

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىضىح رعد فالح169152

زهراء مازن محمدعلي72157
إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننى

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىزهراء عالء بدر501479

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىمريم محمد سلمان76630

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىديانا زياد عارف77552

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىفاطمة ثائر قاسم527927

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىبصائر ثائر قاسم501398

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىهبة محمد سجان76357



إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىوسيلة عبدالكريم كاظم346320

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىارساء محمدعلي حميد425803

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىنور فراس عادل9954

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىطيبة عبدالمجيد محمدصالح73716

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىنبا قاسم جاسم74778

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىيش عمار نامق10121

ي352778 إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىرؤى محمود صي 

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىضىح جاسم حسن169214

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىعال عبدالرزاق عبدالحسن70248

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىنورالهدى كاظم حسن74080

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىميادة حسير  رضا9714

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىغدير صفاء محمود9941

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىسلوى جعفر حسير 71872

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىفاطمة ستار شمران498616

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىغيداء عدنان عبود293960

ي10054
إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىخلود عبدالكريم حسوب 

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىعلياء محمد عزالدين69050

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىنوره رياض عبدهللا168661

ي10102 رشا عبداالمير هوب 
إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننى

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىزينب اياد رشيد168977

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىمريم جودت سلمان77655

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىغدير صباح عبد70154

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىنور عبدالحسن احمد70883

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىزينب صالح نوري75919

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىمشة جبار كريم527922

زهراء محمدعلي عبد الجليل70909
إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننى

ي خليل75522
إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىرانية حق 

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىرانيه سعد فياض346227

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىياسمير  كمال الدين مصطق 501731

ي346169
إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىهناء عبدالكريم حسوب 

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىسىه عالءالدين عبدالمنعم168744

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىشذى شعالن حمود535898

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىسناء رشك سيد346193

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىختام حسير  نعمة9187

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىشيماء نوري ياسير 451298

بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننىنبا جواد جميل346171

ساهرة علي جويعد72199
بكالوريوسعدن71081الرصافة-بغدادأننى

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىفرح فاضل فرحان77396

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىاقبال حسون خلف294660

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىمن  سلمان حسير 293061

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىسندس محمد عيىس9991

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىعبير اياد عبدالرزاق424863

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىمائدة رضا رجب426095



دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىفريال محمود نارص74490

دبلومعدن71081الرصافة-بغدادأننىخولة كاظم عيىس72353

إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىوفاء حسن رضا73111

علياء علي كاظم71281
إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننى

 علي10062
إعداديةعدن71081الرصافة-بغدادأننىانعام حسير 

دكتوراهالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم صيهود286873

ماجستيرالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدعلي مثن 463137

ماجستيرالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراياد دخيل عفراوي483832

ماجستيرالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعبدالصاحب جمعة عبدالصاحب463251

ماجستيرالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرسلوان تركي مجيد286022

دبلوم عاليالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد محمود محمد285966

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي جليل عبدالرحيم513122

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرسمير محسن محمد191979

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد زبون حسن469383

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمهدي حسير  يوسف191955

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمهدي محسن فرحان97841

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكررسمد انعام درويش469325

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد مجيد سعيد463272

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرجعفر حمد مشتت164277

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحامد صبار صالح286591

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرفراس مانع عناد483856

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمازن عباس حسير 391016

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسن حردان537465

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد حبيب قاسم469537

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرموفق مجيد عبد463159

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرسامر علي نوري483805

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحسن عناد نبات100542

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعادل جي  محسن283355

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرسلطان عويد صوباهلل191892

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراياد عبدالحسير  سويد352633

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكررحيم عبدالحسن خلف469355

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي صكر نعيم463289

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعمار يارس سلمان483860

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمسلم عويد صوب هللا191987

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد عبد حسن19504

ي قاسم463072
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد جاب 

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرفراس طارق عبدالكريم191916

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل عباس99458

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس فياض283367

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان داود469580

ي166384
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعباس ورثه راض 

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحيدر مالك ابراهيم18982

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق فري354886



بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل مزعل97307

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد جاسب مهدي545301

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكربهاء عبدالمهدي حسير 353220

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي سعد حميد545312

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكركاظم صباح لفته18432

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد حبيب عطية19262

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرصفاء عبدالمهدي حسير 391036

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي احمد الزم285975

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرامير  عودة هاشم95768

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمهند كاظم زامل100348

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي طه حسن290009

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرغزوان حسن مزعل95330

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرليث حبيب سعيد463108

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرماجد حطاب جمعه469349

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرقاسم حميد هاشم104359

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان احمد353311

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي عبد عيىس545303

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد كريم حسير 463050

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم قاسم خلف463311

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعدنان عبدالهادي اسماعيل352134

 علي حسير 469547
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدالرضا جابر483836

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرزاق زيارة283376

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي عبود جاسم463269

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد عبود جاسم483945

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكركاظم علي امعير 352095

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحيدر ناظم محسن352496

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرزياد طارق عبدالكريم94030

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعباس حسن جاسم19294

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرشاكر مخيلف روفة353815

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي وحيد زماط358375

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد امير  كنعان104419

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرفاضل صالح محسن463130

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرجمال نصيف سلطان286634

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحيدر مهدي محيسن164325

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد خلف191883

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكريارس صكر نعيم463294

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعادل صبيح عبدعلي537461

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمنترص تركي جي 291600

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكركرار جبوري شناوي99821

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرسيف عباس حسن19419

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد عيىس512688

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحسن علي محمد192000



دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراسعد حسير  كاظم191972

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمنير عالء جاسم513185

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي حميد هاشم95683

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم حمود513146

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحسير  عنجور شمام463195

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد جسام ياسير 19118

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد يونس حسير 537513

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكررحيم عودة زياوي286104

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن خضير ناهي19761

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرماهر خلف محسن561324

 محمود حسير 400923
إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ماجستيرالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحسن صالح علي191971

ماجستيرالجزائر101082الرصافة-بغدادذكروائل علي جبار19571

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعباس حبيب عبدالحسن191939

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمؤيد كاظم زامل352045

 عدنان عبدالحسير 100331
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ي هاشم95174
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكركاظم هاب 

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرفوزي احمد فوزي545287

 محمد علي محسن18354
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرامير 

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم سعد283338

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعبدالعادل ناعم عبدهللا352931

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي عباس عبد19221

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراكرم داخل عاضي537472

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمدصادق فاضل لطيف537458

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحيدر حامد خضير19470

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعمر عامر عبد98406

ي286974
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرسجاد كاظم سبن 

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير  هادي191966

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمصطق  مالك ابراهيم353083

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي وهاب جعاز483948

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكركاظم جبار حسير 191875

ي191984
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعالء علي عاب 

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعبدهللا نعمة هاشم356229

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر جي  شطب191862

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعمر داود شندي95455

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي محسن علوان18467

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد هادي صالح537524

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرالمصطق  حسن عزالدين353710

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرامير عالء جاسم512700

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرموس عجيد منصور19229

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرثامر خلف محسن355848

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرسجاد سالم بدر101421

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سعد محمد99987



بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحمزة جاسم محمد19306

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعبدهللا احمد هادي104488

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكركرار علي جمعة95889

 محمد علي351805
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمرتص 

 علي191938
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعالء حسير 

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراسامة محمود حسير 191869

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد محمد19658

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد زهير محمد جهاد191908

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد مؤيد عبدهللا191889

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر هادي469572

ي100431
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرليث محمد هاب 

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرباقر سلطان عويد191895

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان كشمر283383

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكررافع مؤيد عبدهللا191887

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراسامة عالء جاسم537516

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرزين العابدين محمد حسان191893

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحيدر قاسم محمد95392

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد عالوي عبد95244

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد سليم عباس561273

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمهدي حمدي علي513286

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن رحيم19361

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد علي درويش191864

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرجعفر هليل علي537510

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمالك ارحيمه برغيل352547

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حسن مرهج286063

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعمر عادل اسماعيل102659

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعقيل حامد عذافة19457

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعمر سالم بدر103507

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم رديف545297

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعمر رعد هادي98368

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد رحيم عبدالحسن19532

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد عبد طاهر97452

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرسامر عبدالهادي اسماعيل97276

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد حاتم حمد352729

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمدالسجاد عادل نصيف285996

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي حاتم ياسير 353041

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمهند يوسف حسون100754

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرسيف علي محسن95285

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرنورالدين نمير عبدالجبار561184

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمصطق  عطية ثجيل93896

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالوهاب عبدالرزاق545291

 حسير  زيدان352853
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحمزة حسن سويجت469328



بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمود حسير 401165

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد جمال نصيف286644

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحيم نعمة286550

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرفؤاد وحيد نعمة537517

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم عبود164748

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمنتظر عامر نعمة537521

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي صالح جاسم191902

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي حميد حمودي545294

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي فوزي حسير 469517

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرنصيف نارص حسير 104466

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمصطق  عامر فاضل463124

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعبداالله قصي عبدالرحمن98442

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمهدي عالء صالح100032

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكركرار قاسم سعد283344

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرصفاء عباس حمود19646

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعالء يحنر يونس561314

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراسماعيل طارق عبدالكريم19246

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح مهدي286868

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالباسط هادي103564

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمنتظر عالء صالح100054

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرايوب عودة هاشم99767

 عطية علي94110
دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرزينعابدين قاسم رديف191865

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سامي جواد103603

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرامير سعد سعيد95607

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرسيف قصي عبدالرحمن353760

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمرتص  احمد خلف164876

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعباس حسن جي 101849

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرزكريا رياض جعفر561329

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرانمار كاظم حبيب100149

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمصطق  رعد نجف97410

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمود حسير 191867

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمد نارص100395

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرالحسير  مجيد رستم95957

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمدالزبير محمود محمد191877

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحسن اسعد حيدر545299

ي محمد352682
إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرايهاب راض 

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكركرار داود غضيب99317

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمنتظر نارص حسير 286788

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحسير  داود غضيب545290

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعيىس مجيد كاظم537469

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكركرار جاسم حمود463243

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرزين العابدين صباح جاسم103147



إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمصطق  فؤاد كاظم191843

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عبدالستار جابر99747

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحسير  جواد كاظم463226

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكروائل جالل اسماعيل352596

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد علي محمد19823

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمرتص  وليد خلف107121

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرسيف خضير محسن286615

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي باسم حمود100666

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمصطق  رباح معيوف431065

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد ابراهيم جبار19616

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  مانع191994

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرسجاد ستار جمعة483868

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد483863

 حاتم خضير96541
إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرابراهيم عزالدين صبيح101549

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  منكاش99615

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد مالك ابراهيم545317

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحسير  غافل عبد353851

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي صالح علي561229

 علي حسير 286420
إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد عبدالزهرة191898

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمؤمل جواد عبد الكاظم512713

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحيدر داود غضيب191927

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحسن هادي خضير463301

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعمر قيس احمد99428

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي وليد مفي  96093

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعباس جابر هاشم102292

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح شكر95508

 سماري جي 286797
إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد اياد كريم100086

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعبدالرسول حميد خزعل19445

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالهادي عواد97114

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرابو الحسن علي نعمه101046

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم علي102092

 سمير محسن286949
إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرظاهر محمود بريس96487

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمدصادق عباس حسن103710

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد يحنر عبدالكريم537477

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرزين العابدين هيثم كاظم104502

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكررائد خلف محسن537523

 علي حسن104319
إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرانور رباح معيوف431022

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرطارق احنف علي103439



إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحمزة جواد محسن101532

ي286543
 عبداالمير جوب 

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرسيف عمر يحنر512730

ي103366
إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمد هاب 

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي احمد خلف96246

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرباقر جبار حسير 191944

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكربالل عزيز كريم537502

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي سمير محسن191890

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكركرار كريم شهاب286576

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد محمود محمد225604

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد عبدزيد191932

ي95828
 
إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عارف باق

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحسن علي غالب561197

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراثير عبدالحسن حيدر104287

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل عبدالمطلب286442

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل صالح352245

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرسيف علي حسير 97205

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرقتيبة قصي عبدالرحمن103100

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمهيمن نارص حسير 286809

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكريارس عباس حمود101749

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكركرار احمد زبون19705

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحسير  اسعد حيدر537478

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد علي حمود97363

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرحسير  صباح دغيوي191951

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم حميد191969

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جواد353661

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرسجاد عزيز مجبل164194

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  زوير391350

ماجستيرالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي يونس حسير 191934

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعلي محمد فري    ح192006

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمرتص  لطيف محسن94586

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكركامل فرحان جياد191998

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكركاظم حنظل شندي463210

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد محسن علوان191879

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمهدي جبار مفي  286430

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكراحمد سلمان عليوي99788

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرثمير  جواد كاظم99837

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح نعمة286836

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادذكرعباس حسن لفته99878

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىوفاء عدنان رحيم18365

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىسندس عبدالستار يحنر19595

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىشذى شهاب احمد463281

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىسهام محمد حسن99963



بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىميالد قاسم محمد95418

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىابتسام مجيد كاظم191841

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىرنا خضير عباس19481

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىضفاف فاضل عباس537444

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىفاتن نحو رسن18955

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىجميلة عبد جاسم101456

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىوفاء عويد مطر233388

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىوسام رحيم عباس99899

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىاخالص مناجي عني 19035

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىجنان فوزي حسير 483847

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىلىم جبار اليج545308

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىاشواق موات عناد463175

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىسارة كريم عكلة352978

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىرشا ماذي حسن100616

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىسلىم ابراهيم محمد355970

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىنوال جبار زاير483842

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىسناء حنون طارش286042

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزينب هاشم شنون99681

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىبتول عبدالعباس محمد35017

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىحنان كاظم محيميد286162

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىايمان حسن جي 469341

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىوجدان خليل شكر283390

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىابتسام كاطع يوسف19493

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىايش عبدالكريم عيىس18518

مروة علي محمود19052
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىناهدة كثير كريم104434

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزينة ثائر كامل191834

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىوداد كاظم عبدهللا463185

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىهيفاء جبار زاير483798

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىسليمة جبار كاظم469363

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزهراء لطيف محسن19013

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىمن  اسماعيل علوان352427

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىنعيمة حسير  زبون283348

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىسعاد كاظم شنات191917

 علي صالح18676
دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىياسمير 

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىسهاد سبع خميس97613

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىكواكب نصيف ابراهيم99924

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىهناء جاسم جابر352188

ي351981 دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىايناس كاطع لعين 

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىامال عبداللطيف عبدالرحمن463096

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزينب لطيف محسن95643

صابرين علي كريم545304
دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننى

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىهدى سلمان خلف191920



ي19557
دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىارساء عبداالمير شغاب 

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزينب محمد حسن191847

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىازهار عبدالزهرة محسن469562

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىايمان سعدون شنون286403

ي463275 إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىتمارا قاسم صي 

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىبيداء عبدالحسير  طاهر18658

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىغفران رافع جاسم463060

ماجستيرالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالحسير  احمد191970

ماجستيرالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىدعاء احمد هادي191860

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىهديل كامل زيدان101335

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىرقية خالد رشيد463201

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىنور عدنان سلمان19211

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىاالء جاسم محمد164123

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىتبارك فاضل صالح469555

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىمريم رحيم خالد19587

سارة صبيح عبد علي286376
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزهراء هادي داخل191850

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزمن ثائر كامل19351

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىنور صباح عبود96058

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزينة هيثم كاظم286176

نور علي نعمة165079
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىدعاء زامل حطاب283364

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىنور مهدي صالح191929

تبارك علي جليل286462
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىدعاء نعيم عبدالحسير 100974

اس صي  فرحان95361 بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىقطرالندى جبار زاير483816

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزينب ثائر كامل191940

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىخديجة صابر غضبان463164

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىنور قاسم محمد100314

از حميد حسن463144 بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىشير

ي نصيف جسام101992
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىتهاب 

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىفاطمة زيدان سالم417148

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىنور محمد خلف513343

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىارساء عدنان سلمان19062

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزينب جميل سعيد513239

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىطيبة ثائر عزت19271

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىنورة عباس عبد19868

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزهراء سكر مشنت19862

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىرسل ثائر عزت98254

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىشهد خالد حسير 99979

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىسارة احمد زبون19639

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىرسى رعد هادي99657



بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىرسل وليد خلف97535

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىانتظار عبدالحسير  احمد100370

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىنور محمد كاظم101893

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىارساء جمعة حسن94074

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىخنساء عودة ماحصل286923

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىسارة محمد خلف286117

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزهراء بهجت عبداالمير95919

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىنورالهدى عبد محسن191876

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىاخالص عودة ماحصل93852

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىهدى محمود مجول18996

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىنور نصيف جسام95721

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىهدى عبدالزهرة شبيب19777

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىاصالة صالح عزيز353837

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىناهد ماجد جبار469532

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىصابرين هاشم شنون463041

امل علي كاطع191990
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزهراء صباح عبود545310

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزهور نجدت عبدالستار191881

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىرسل هادي مهدي431035

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىحنير  عدنان سلمان463341

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىهالة شاكر كاطع18537

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىمها عامر محمود104700

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىغفران حسن رحيم18393

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىعال سعدون شنون99856

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىخديجة خميس مزعل463152

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىفاطمة حامد خضير18475

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىاية عدنان سلمان19082

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىكريم مجيد خماس97574

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزينب عمر طارق104447

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزهراء ستار جمعة351855

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزينب اسوادي عبدالحسير 102041

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىعذراء كريم زغير100449

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىدعاء محمد حسن99944

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىرنا جواد كاظم102345

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىختام سمير نارص95865

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىاية خالد حسير 19848

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىضىح محمود مجول18404

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىمريم محمد كاظم93565

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىنور جعفر ديوان104522

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىاخالص فرج خلف463263

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىرواء هادي داخل191868

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىاسيل عبد الحسن حيدر100291

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىاسيا خضير عباس100012



دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىصابرين مطشر نعيم191978

ي95217 دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىدرة قاسم صي 

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزينب هندي علي191855

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىنجام رائد محمد353736

ي اسماعيل103905
إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىنور حق 

طيبه علي حسير 286385
إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىسمر فراس عبداالمير561202

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىقادسية سعد نبات97696

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىساره قاسم عبود99702

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزينب جبار قاسم479824

مريم علي نوري101252
إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزهراء جليل هاشم561320

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىتبارك صالح جاسم191904

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىايمان عباس حسن469419

ي286504 وسام محمد عبدالنن 
إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىداليا عباس زري191993

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىهدى رحيم صدام99727

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىعال حسير  مانع191923

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىتق  حسن شنو191974

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىسجا قدوري عبدهللا463218

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىتبارك جاسم جبار19805

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىاية باسم نارص100830

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىحنان باسم نارص101019

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزهراء كامل فرحان463167

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىنور هيثم كاظم286956

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىدعاء غافل طارش191838

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىدعاء جليل هاشم283326

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىسىح  جواد كاظم101943

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىنبا زياد حسير 102184

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىاحالم رحيم قاسم191960

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىايات جميل سعيد463171

مالك علي جليل352323
إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننى

وق فائق حميد537529 إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىرسر

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىبتول منقذ جهاد483852

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزهراء قاسم عبود99637

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىساره جميل سعيد513221

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىتمارة فؤاد عباس191885

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىايمان ثائر كامل191936

ي286474
إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزهراء عبداالمير جوب 

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىياسمير  كمال عبدالجبار191857

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىرقية عبدالكريم عبدالرضا87399

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىسارة صباح عبود95974

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىاالء ياسير  حسير 102631



إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىهبة نبيل صبىحي101503

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزبيدة ثائر كامل191795

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىصفا فؤاد كاظم285980

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىفاطمة رحيم نعمة286962

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىوسن حميد ايدام469330

ايمان مكي عزيز18446
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىرشا خلف مجبل95736

اقبال محمد علي93991
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننى

اق علي عبدالكريم165033
بكالوريوسالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىارسر

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىابتسام سلمان عليوي191976

دبلومالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىشيماء زامل دهش286763

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىانتصار حسير  عالوي18671

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىسهاد حبيب حسير 94196

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىاقبال محمود فيصل191915

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىمنار جمال عبد283386

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىماجدة حميد حسير 513324

ة خليل عبدالرحيم463321 إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىمنير

إعداديةالجزائر101082الرصافة-بغدادأننىزينب الزم عبدالرضا102140

دكتوراهالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمؤيد عجيل عطية34336

دكتوراهالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن لفته370998

ي عبدالصاحب4269 دكتوراهالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن صي 

ماجستيرالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرماجد جاسب ملك4337

ماجستيرالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراحمد رضا مصطق 33279

ماجستيرالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عباس4114

دبلوم عاليالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراحسان جاسم عليوي4111

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرطالب كريم جي 516213

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرسمير محمد جابر498482

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرقاسم مويلح وادي34080

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد عيىس جعفر436721

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرسالم رعد حسن4369

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرغسان جاسم عليوي4125

ي عبدالرضا263512
 
بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكررائد عبدالباق

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسب ملك4122

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرلؤي يونس عبود34123

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعلي هادي غلوم498913

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحمدان جبار كاظم34730

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراياد عبدالرزاق كاظم34017

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحمزة فاضل رشيد498451

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرنوزاد يوسف احمد498727

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرهيثم علي سعيد4276

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراسماعيل حسير  عليوي422681

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم محمد34223

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحيدر هاشم محمد34886



 علي كاظم33755
بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمثن 

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعلي حسن لفته370939

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد ابراهيم498680

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرجاسم عباس حسير 4151

ي عبدالصاحب263581 بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحيدر صي 

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن حميد422329

 علي كاظم34530
بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراحمد سلمان داود370099

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرنبيل جعفر فنجان156252

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعالء محمد حسير 498507

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد عبد علي جاسم263455

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعماد علي عبدالكريم498710

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرسماح محمد زبون4284

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكربهاء محمد حسير 4054

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد حامد عباس372016

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمكرم حسن بوالد370305

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد بري  ىهي مشيع371704

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكريوسف محمد جاسم371362

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرسمير عماد عطيوي371397

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراحمد نارص غضبان498445

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمهند مهدي حميد4306

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد رعد محمد62556

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد انور303172

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان مزهر34066

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  كريم370087

ي داوود34276 دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرسامي ناج 

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرفالح حسن غموس34995

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكركريم ابوالهيل غضيب4057

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرفراس محمدعلي مطلك370755

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكروسام فاضل حسير 33056

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعمار خالد مالك436689

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمالك مهدي فاضل34148

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحسير  عدنان مزهر34302

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد ضياء حسير 4052

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرابراهيم شاكر محمود263696

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعمار عدنان فرج33269

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراحسان صادق عبداالمير263413

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالمجيد حميد422231

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالفتاح سلمان34879

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد كامل بداي4156

 علي62109
دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعالء حسير 

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرطالب احمد هاشم370645

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرادهم عبدالحافظ جواد498804



دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرامجد عباس جوري263398

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعالء حسن عكلة4296

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرميثم جبار كريم4361

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكروليد صاحب شلش33968

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرسعد عجيل عطية370160

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكربهاء خالد حمودي156237

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرنمير صبيح عبدالخالق33084

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرخالد عجيل عطية371234

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحسير  محمود نصيف34843

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرايهاب مهدي فاضل4103

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي فاضل33089

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد عيىس498552

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكركرار عبداالمير عبدالهادي33054

ماجستيرالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرنور جاسم محمد371327

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعلي كامل جبار35115

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمصطق  عدنان صالح62420

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكريارس ماجد سالم61991

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان صالح33584

 اسعد عبداالمير370539
بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحسير  اسماعيل مطشر422979

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرسيف سعد علي422768

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراحمد كريم جبار34321

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحيدر فاضل عبد62370

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراحمد عبدعلي جاسم263475

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكررسمد عبدالحليم هاتف370240

ي4343 بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرليث كريم العين 

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرسيف صالح الدين جبار4310

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمصطق  جبار جمعة33543

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرايمن عادل ياسير 263427

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حازم محمد498468

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعلي حميد جعفر62328

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم حميد263482

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم غيدان34910

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمرتص  كريم جبار33142

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعلي زهاء فليح436594

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكريوسف حسن مهدي4308

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد تحسير  كاظم371816

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمهند رياض حسير 263491

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحسير  محسن كيطان34203

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكريوسف محمد حسير 498541

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد طالب كريم4350

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرياس خرص  عباس33190

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكريارس علي هاشم33866



بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراحمد مهند جابر33712

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعلي عويد مطر4139

هان34975 بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعلي حميد رسر

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمصطق  ثامر فاضل371739

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالجبار عبدالصاحب34174

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرسامر سامي احمد26864

ي رستم422630 بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراحمد ناج 

ي436564
بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعماد محمد راض 

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرذوالفقار نوري عبدالحسير 34703

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعمار عويد مطر4375

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعلي يحنر ذياب62483

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمود عادل ليلو371677

ي4102 بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرامير كريم العين 

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعلي اسماعيل حسير 34273

ي263380 بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكريحنر فخري صي 

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار عودة498833

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكروسام ولي صحبت33824

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرابراهيم حسن محمد62062

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمرتص  هادي عطية263649

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمصطق  مهدي فاضل33387

 علي33068
دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحسن حسير 

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحيدر علي هاشم34939

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعبدالحميد هاشم محمد34501

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكروسام جبار كريم4118

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرنور ستار جبار370808

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعبدهللا مهند نعمة34518

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراحمد محمد عبدالرضا371119

ي رستم436621 إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعلي ناج 

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جاسم33071

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعمر نجمالدين نوري422721

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم محمد33073

 عبداالمير عبدالهادي33990
إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرظاهر حبيب اغميس422672

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرزيد مؤيد رشيد34629

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم رسن370201

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحسير  طالب كريم498927

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكررائد صادق عبداالمير263403

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعباس جبار قاسم33491

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحسن قاسم مهدي34043

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعلي عباس كاظم516237

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرسالم عادل حمزة62520

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكركاظم علي زوين33057

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمنتظر حسن صدام33606



إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمنتظر جابر عبدااليمه371764

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحسير  عدنان جاسم422799

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكروسام عبداالمير عباس263757

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرزين العابدين محمد خلف34524

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرطه مؤيد رشيد33377

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل زوين33062

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرطه ابراهيم مهدي370492

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراوس حامد علوان4095

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعد جواد62499

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعمر طالب كريم498522

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراحمد كريم عطية34427

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد اسماعيل مطشر422971

ي34415 إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراثير كريم لعين 

 علي34990
إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعلي تحسير 

 علي حسير 34837
إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمنتظر مهدي عباس536280

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن عوده4191

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرسيف حسن حميد33291

ي33236 إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكركرار سامي ناج 

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمصطق  حميد عبوده4134

ي4050 إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان صي 

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرسالم ولي صحبت33565

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعلي المرتص  رعد جالب35075

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبدالحسير  كسار33164

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن محمود ابراهيم422444

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرجبار ستار جبار370895

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن حميد33248

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم مهدي34089

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكراحمد كريم يونس61952

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحسن طه كاظم34112

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل ليلو371563

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرصفاء غازي عبدالرحمن498428

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحسير  صالح عبداالمير370611

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرساجد فليح حسن370222

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرخرص  عباس زغير389577

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرفؤاد حسن عبدالرضا34863

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحبيب اغميس احريز34783

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرخالد صاحب شلش34242

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرحيدر رحيم محمد62509

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعماد فرج هللا وهاب34577

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادذكرعدي عبدالواحد حمود436677

ماجستيرالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنازك قاسم محمد29056

ماجستيرالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىرغدة نبيل فوزي34460



ماجستيرالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىوفاء حسن وريثه498887

ماجستيرالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىهدى عدنان صالح33227

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىطيبة عبدالحسن سفاح516266

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىايمان بشار صالح4072

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىسعاد كنعان عصضفور4064

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىانتصار جاسب ملك62442

 علي498844
اس عبدالحسير  بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىسحر عباس ربيع371431

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىغصون قاسم محمد29030

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنضال نكال حميد34483

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىمن  عبدالصاحب قاسم62387

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىانعام عيىس جعفر422285

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىزينب رحمه علي34137

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىسليمه جبير سابط34659

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىزينة نعمان محمود35048

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنجالء عودة جي 4106

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنشين جاسب ملك4319

سعاد محمود علي4244
بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىشيماء حسن عبدالصاحب290130

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىمريم يحنر حسن4132

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىفائدة عبدالغفور محمد33881

سالي حسير  حاجم33302
بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىمروة باسم عبدالواحد498820

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىسهاد عباس جوري263375

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنضال حسير  كاظم498529

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىسها اسماعيل غانم288175

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىزهراء عيىس جعفر263750

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىمها طه محمد498785

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنبأ خالد مالك263438

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنوال شهاب احمد4334

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىياسمير  مجيد حميد372033

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىداليا منجد حسن4142

ي4330
دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىسوسن مالك محمدسبن 

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىرجاء هاشم محمد34911

سهير سامي نجم33395
دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننى

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنهاية محمد ابراهيم33988

ى عبدهللا محمد263703 دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىرشا عبدالرضا جبار33916

ه جميل صحير 34503 دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىامير

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبدالحسير  جي 4162

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىحنير  وليد خالد370177

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىدعاء غانم فنجان371839

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىايمان رحيم عبدالحسير 422662



إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىفاطمة جبير عبد62567

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنغم سالم عطية370130

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىدعاء محمد مزهر4091

ي34201 فاطمة محمد لعين 
إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننى

ماجستيرالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىزينب نعيم خليفة4061

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنىه فالح حسن34957

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىمينا ابراهيم حامد263722

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىعذراء مهدي ورور371857

غفران علي عبدالواحد62532
بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىايفان فاضل جعفر4075

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىسارة خرص  عباس33213

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنور جودي كاظم498456

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىايالف صالح عبدالرحمن263597

ي حالوب34251 بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالنن 

حوراء علي هاشم33741
بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىفاطمة طالب كريم498967

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىرسل مشتاق عبداالمير34813

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىزينب فالح حسن34370

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىوجدان مهدي خضير371170

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىمشى جودي كاظم498514

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىزينب مثن  محمد4066

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىمها احمد مصطق 512058

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىزينب علي صاحب34367

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىهدى وليد عبدالسادة371625

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىساره عبدالحليم هاتف4372

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىمينا صالح احمد156333

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىهدى سلمان جلوب263498

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىشهد صالح هادي263535

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىمن  هاشم محمد34440

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىزينب رحيم لفته33674

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىصفا جاسم هاشم33786

رسى علي كاظم560052
بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىهوازن جمعة حميد34755

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىاية ناظم عبد33328

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىغفران جواد كاظم498745

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنبا صالح احمد156192

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىرفل وليد خالد370185

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىاالء نجاح سعيد34669

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىهبة محمد مزهر4347

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىشذى سلمان شناوة370207

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىايناس فرحان هاشم34391

اري    ج سعد علي422865
بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىهبة جمعة حميد34795



بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىدعاء صباح موس34164

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىرسل صالح احمد156207

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىزهراء عدي ضاري62579

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىزهراء جمعة رحيم33153

فاطمة علي عبدالواحد62142
بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىزهراء جواد كاظم498767

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىلندا شاكر قاسم35011

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالكريم جاسم34351

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىدعاء جمعة رحيم34301

ي نعيمة33080 بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىحوراء ناج 

شهد علي حطاب4300
بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىشهد عباس دبخ370064

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىرسى عمار وحيد34154

 علي4070
بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىمروى عبدالحسير 

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىطيبة حبيب اغميس4317

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىتبارك جمعة حميد33507

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىعبير صباح محمود33775

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىدعاء خليل ابراهيم33260

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىاديان عدنان صالح33933

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىفرح معروف مصطق 263548

 سعد علي422761
دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنيفير 

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىهبة رحيم هاشم34693

سالي محمد مزهر4354
دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننى

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىايمان عبدالغفور محمد33221

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنور عدنان صالح34934

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىفاطمة قاسم جبار34963

هان62272 إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنقاء محمد رسر

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنور عباس ثجيل516223

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىحوراء حسن صدام34354

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىدعاء محمد غازي33627

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىرنا شنان جبار34322

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىفاطمة حميد عبوده34186

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنور جعفر حسن62402

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىفاطمة سالم فالح6664

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىفاطمه زمن جبار4259

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىزينب عيىس جعفر436710

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنورالهدى جبار قاسم4176

عال سعد علي422841
إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىمن  حازم محمد370475

رسل علي هاشم33206
إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىنبا غانم رضا370114

هان62185 إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىبراء محمد رسر

حوراء علي صاحب33524
إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننى



إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىفاطمة فاضل زوين4063

ي علي هادي498988
إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىض 

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىحورية عدنان عبدهللا88315

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىايات عبدالرحمن زوين33077

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىرغده طالب جاسم4314

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىزبيدة عبدالكريم جاسم34388

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىصبيحة جي  سعد370052

هدى علي حسن33343
بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىغصون حسون جابر263388

بكالوريوسالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىاخالص هادي مهاوي33657

دبلومالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىسهاد حمزه سلمان370075

ي عبدالصاحب33058 ى صي  إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىبشر

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىعدوية سلمان محيميد371793

إعداديةالرافدين71083الرصافة-بغدادأننىفاطمة حمود مساعد4059

ماجستيرالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسير  شويل عوده532922

ماجستيرالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد كمال صالح401998

ماجستيرالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد غازي ابراهيم24500

دبلوم عاليالراشدية101084الرصافة-بغدادذكررسول حبيب جبار457151

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراسامه محمد حسون25149

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعماد جاسم كرم180830

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرامير  هويدي عبد404805

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم حافظ532932

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسن كاظم400441

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد موس عبدالرضا403435

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكريارس علي حسير 11128

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرسعد محمد نوري178470

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسير  عدنان صالح291019

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكردريد سعفان موس405175

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكركريم خليل اسماعيل24674

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسير  يونس عذافة401941

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالغانم يونس400854

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرقاسم وحيد جبار400145

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرفالح عبيد فرهود403875

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرزهير اسماعيل محمد403552

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عيدان عبدالسادة11352

 علي457034
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمقداد حسير 

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرلقمان عبدالغانم يونس10666

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعمار عبدالغانم يونس180756

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد حسير 11125

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم كرم11085

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  حسن533148

 عبدعلي11066
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرصفاء حسير 

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرشهاب حمد كرحود178139



بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراحمد ناهض علي233382

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعامر مجبل كاظم404316

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرقصي صبيح جواد533157

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرسيف هاشم بدر403686

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرجبار كمال صالح402585

ي11160
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرزيد مهدي سبن 

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  زغير405352

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمود عبدالزهرة عبدالحسير 405332

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد مراد كاظم11114

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالزهرة شنشون532899

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكربيمار عبدالغانم يونس180768

 علي405212
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعماد حسير 

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرزاهر غايب صابر404864

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسير  نارص11081

ي22252  حسوب 
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرخلدون عبدالكريم جاسم178829

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس محمد405447

ي178788  وليد عرين 
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي علي532914 بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرفاضل صي 

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعباس سعد نعمه400183

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمنتظر مهدي فاضل11191

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرسعد خضير داخل396493

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكركاظم مجيد مزعل25011

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي طاهر شنيشل404775

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكركرار خليل ابراهيم402775

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي محمد حسن495809

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحمزة حميد خضير21809

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرسيف فارس حسن400797

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم حسير 250174

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكريوسف عماد جدوع290955

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد حسن400415

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  بلبل532958

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرفراس عبد عباس403458

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرغافر غايب صابر23303

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراحمد مشعان حواس178073

هللا جبينة23358 دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد خير

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرضياء جميل غريب400222

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعامر جاسم محمود403710

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمهدي حبيب كاظم11355

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمشتاق طالب محمود11098

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرنعيم داخل عبيد401674

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرخالد صبيح محمد405297

ي محمدرضا وهاب24988
دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرهاب 



دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل عبد403358

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعماد مجبل كاظم495700

ي10749
دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعقيل رسن تق 

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم حسير 400230

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرنزهان صبىحي كاظم181072

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسير  عماد محمدجواد401253

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسام رضا مركاض404130

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكركزار رعد خضير404107

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحيدر جواد كاظم25175

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرفؤاد جهاد نارص11124

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي صالح قاسم533153

ي عاضي561655
إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسن عاب 

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكركرم قاسم عطية23379

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف كاطع347649

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعماد جبار مطرود24573

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرظفر كريم بدن404337

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي جي  مفي  404266

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد نوري كاظم11129

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم خلف11158

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراثير علي حسير 400389

ي23777
إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد رعد قاض 

ماجستيرالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراحمد سليم فالح405666

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرسيف احمد علي403781

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد شهاب جاسم404703

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل عباس403306

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي حميد خليل21784

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالسالم شهيد180787

ي10775 بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي رسول لعين 

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالسالم احمد23411

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعيد دبعون405403

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمنير حامد غالي11136

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعليالسجاد علي محمد405649

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكررباح حسن حاتم23394

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرنمير اياد فرعون11313

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكركمال عبدالزهرة رحيم405136

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسام نجم عبداالحد401059

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد جمعة وادي11187

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعباس ياس خضير532986

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسير  نامس مهدي405146

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسن نامس مهدي400966

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمؤيد محمد فرحان25403

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكريارس محمد هادي22273

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرسجاد رعد خليل23868



بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعبدهللا فاضل عبد403047

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرزياد ستار جراد400729

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسير  فاضل حسير 24906

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد نزار عيال403286

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراوس اياد فرعون11150

ي23327 بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعباس وليد عرين 

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسن سالم جاسم405416

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  ابراهيم11138

ي402965
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراحمد محمد راض 

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرسجاد كاظم غضبان456881

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراثير علي خضير403082

ي مهدي11110  خير
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي عقيل محمد جواد25644

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد عبدالعباس533151

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرسامر عبدالكريم رومي401577

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل عباس403102

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرحمن محمد24060

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد سليم عباس24754

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراثير حسون محمد403492

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراحمد ياسير  محسن403328

ي علي صغير401208
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرهاب 

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسير  فوزي جي 178807

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم حميدي402324

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي محمد علي11173

ي11142 بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرسعد ارحيم لعين 

ي456929
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرامير حسن عاب 

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي عبد عباس401607

 علي حسن404362
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس سامي24949

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل سلمان22070

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكروسام نجم عبداالمير403012

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكركرار محمد عبود403616

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرايمن اياد فرعون11344

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكربارق الزم داود25260

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمود شاكر محمود400751

 علي عباس10780
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرسامي عبدالكريم رومي401507

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكركرار عدنان عبداالحد400331

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم كاظم532951

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمود رحيم سلمان400116

ي علي532926 بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراحمد صي 

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سلمان عيدان25044

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكروسام سالم مظلوم24771



 قاسم علي561571
دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمرتص 

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن عبدالرزاق233554

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالغانم يونس400737

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراحمد غازي هاشم532966

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمنتظر محمد حمدان178745

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي عماد حسير 533143

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي محمود سلمان11185

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرسجاد شاكر كاظم11383

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد محمود544356

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسام هادي غالب25448

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم حميد24635

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكركاظم نادر عبدالرضا25223

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكريوسف كريم احمد11146

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم404426

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعمار حيدر عبدالحسن400165

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد رياض دعير400633

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمود نصيف402467

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالزهرة عبدالحسير 23753

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالعزيز عيىس57573

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعباس وهاب حسن23434

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرنورالحسن نارص سامي11088

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمود عالوي غانم561572

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد فهد مطر405430

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق حميد حمد400981

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرنجاح حسن حاتم23406

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن عيدان24595

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسن محمد موس402491

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم خالد179025

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  حمزة405621

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراسامة رزاق لطيف25194

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد عدنان23705

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرساجد عبدالكريم رومي404545

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسير  كمال صالح402524

ار سعد محمد11119 إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكررص 

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعمار زهير محمد25060

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي االكي  عدنان كاظم400159

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرفاضل رحيم شميل23784

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان خيون400785

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمهدي ابراهيم شمة400773

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعمار حيدر علي21977

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرصفاء رحيم عبيد25606

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمنار كريم خزعل22415

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحيدر فاضل عباس402660



إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد طالب23697

 علي يونس400504
إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرجعفر خليل محمد401302

غام صادق كريم187743 إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكررص 

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكركرار مهند هشام180719

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرموس محمد هاشم23738

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرفالح وسام اسماعيل181181

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمشتاق سعد ابراهيم25357

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكركرم محمود كرم400904

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعلي حميد صغير178728

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرغدير كاظم حسير 24543

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرقصي قاسم ابراهيم400240

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكريوسف حسير  جميل180821

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرساهر عبدالكريم رومي402045

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكراحمد عادل حسير 23316

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسن محمد هاشم23507

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسير  عادل كاطع187292

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعباس عادل كاطع187296

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمصطق  رسول ثجيل401638

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس عيىس404669

ي21738 بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمشتاق رحيم صي 

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمهران عباس شياع457171

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادذكروميض عبدالستار محسن87081

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرعماد حسير  صالح532993

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرطالب موس جعفر401011

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرصالح حسن سهيل402123

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكربشير سالم ثامر11137

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادذكرمهند صاحب طاهر400087

ى ذياب عبيد405250 ماجستيرالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىبشر

ماجستيرالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىديان حميد مجيد404302

ماجستيرالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىاالء حسن جلوب404381

دبلوم عاليالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىسناء مهدي سعدون532917

دبلوم عاليالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىلىم كريم حمزة404987

سهام عامر عبدعلي23337
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىابتسام خيون محمد11083

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىزينب عدنان عبدعلي401043

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىايمان طاهر شنيشل404608

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىاسماء كريم عبدالرزاق23548

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىشيماء مهدي جمعة178444

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىمن  عبدالغانم يونس401181

صفية عدنان عبدعلي11360
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىفاطمة الزم عبد561593

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىناهده مهدي وثيج561574



بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىشيماء هاشم بدر11152

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىانسام عيدان اغنيد544351

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىمؤيد كاظم كريم533167

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىسحر هادي قاسم11189

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىبيداء ثامر عزاوي11196

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىلىم سعيد عبدالحسن187307

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىايه عصام هاشم403653

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىامنه عصام هاشم403853

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىمريم بشير حسير 402264

هبة علي جاسم403912
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىحوراء محمد صنكور401857

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىامل عباس عبد400532

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىابتسام عباس عبد11155

وسن عبدالعالي عارف405062
دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننى

سناء علي كنون24100
دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننى

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىرفيدة خالد وهيب400647

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىمنتىه محمد بداي11078

هللا جينة400548 دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىوفاء خير

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىلىم محمد كاظم24562

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىغدير خم فاضل عباس400706

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىرشا عبدالقادر حسير 400268

وفاء علي رشيد22356
دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننى

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىنبا حيدر سمير 178177

مها علي مدلول11153
دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننى

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىنبا فاضل عباس400661

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىحال عودة عبد25129

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىاحالم سعدون لفته358416

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىسهاد عبد عباس403891

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىرواء احمد توفيق533150

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىشذى حسن موس180847

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىمنتىه عودة عبد400821

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىمديحة عبدالحسن رحيمة11157

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىرضية فري    ح ثامر533138

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىغفران احمد رشيد405086

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىاالء محمود حسير 25793

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىحنير  جاسب مانع178126

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىوهام نجم عبداالمير402547

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىمنال عبدالرحمن جي 23368

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىزينب عويد جاسم11073

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىشهد حكمت عبدالحسير 11215

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىهند يحنر عبدعلي404535

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىداليا جمعة هليل11239

ي فاضل405439
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىزهراء حق 



بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىري  هام محمد هادي22006

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىشهد نارص عباس21887

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىسحر فاضل حسير 24800

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىبان ياسير  محسن404488

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىزهراء نوري مزهر400887

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىفاطمة كريم حمدان178164

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىمنار عصام هاشم403032

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىزينب فرحان جي 178657

ايات علي خضير22035
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىهند قاسم جري24031

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىتمارة عباس فاضل11206

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىنورس فرحان جي 404224

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىنبا حكمت عبدالحسير 22363

ي178149
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىمريم كاظم راض 

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىايهام نجم عبداالمير402982

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىرفاء احمد توفيق532954

ى جمعة حسان11097 بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىنبا خضير مطلك178098

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىتقا كرم قاسم11133

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىهديل داود لطيف400807

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىنادية ابراهيم شمة11135

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىورود سعد نجم403115

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىنور حكمت سعدون10801

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىرسور عباس عودة404452

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىصفا ماجد عبدالوهاب181813

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالكريم رحيم10790

هالة علي محمد404826
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىرسل فرحان جي 404250

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىمروة جبار شلتاغ402930

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىانوار عبدالجبار حسن25478

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىريم محمود سلمان11180

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىسارة ستار جبار11167

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىدعاء سعيد ديعون21840

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسن فاخر11091

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىسهاد سالم مظلوم11093

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىهدى سعد ابراهيم404577

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىسارة احمد حسن401080

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىصفا حميد خليل21727

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىدعاء رعد جبار249843

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىهدى فاضل عباس403135

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىشهد ثامر عزاوي11200

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىمريم محمود سلمان11169

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىرقية خليفة الزم11164



بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىزهراء صالح محمود11115

كوثر علي كبيش405103
بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىكفاية قاسم جري10760

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىرواء عبدهللا محمد178115

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىهدى خضير عباس25380

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىرنا هاشم حمودي404733

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىصبا نوري مزهر400841

حوراء علي حميد456912
دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننى

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىمريم عبدالسالم احمد23428

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىزينب علي عباس11163

غاوان زهير علي23587
دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننى

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىسىح  عبدالسالم فاضل23887

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىحنان شايع تيبة23487

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىزهراء عيدان اغنيد544361

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىايات سعد حميد23857

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىآيات سعد رحيمة194529

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىمريم معن دالل68474

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىرؤى فؤاد كاظم457162

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىغدير ماجد كامل561653

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىزينب عبدهللا سالم48335

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىدنيا محمد جاسم25274

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىايالف كرم قاسم180744

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىمنار رعد فرحان22398

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالجبار حسن25496

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىرانيا كريم خليل21952

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حامد كاطع11221

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىرجاء عادل ابراهيم401072

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىحوراء عالء كاظم22343

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىمالك وليد خالد25091

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىنور ضياء جميل400213

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىزهراء كاظم حمود561654

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىنبأ قاسم كاظم532937

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىزهراء باسم كاظم24785

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىنبا فرحان جي 404078

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىوفاء رعد هاشم401096

ي11149 سوزان ارحيم لعين 
إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىزهراء نارص سامي23467

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىزهراء هاشم فرج24074

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىهناء عباس سامي24939

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىسىح  خضير مطلك533162

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىالزهراء نزار عيال456901

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىضىح عادل ابراهيم400616

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىسبا فرحان جي 404168



إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىميسم رياض حبيب22372

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىايالف قاسم كاظم532948

دنيا سمير علي23455
إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىداليا كريم خليل21864

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىميعاد جمعة حسير 178392

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىدعاء عبدالجبار حسن25514

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىريام حميد عبدالزهرة47801

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىاية عماد محمدجواد404636

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىدعاء عبدهللا محمد178347

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسير  ابراهيم25498

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىزينة كريم ناموس11161

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىانتظار داود سالم22295

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىاعتماد مجيد خلف11080

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىنور جمعة حسير 178426

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىحوراء سعد عبود180778

بكالوريوسالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىهيفاء عبدالجبار داود8075

دبلومالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىارساء خالد حسير 400075

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىزينب جعفر عبدهللا401131

زمن حميد علي403378
إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىنادية احمد علوان405238

إعداديةالراشدية101084الرصافة-بغدادأننىسناء جاسم محمد10756

دكتوراهاور71085الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي صالح498177

دكتوراهاور71085الرصافة-بغدادذكرحامد هاشم محمد369306

ماجستيراور71085الرصافة-بغدادذكرزكي رحيم حمود541424

ماجستيراور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسير 42153

ماجستيراور71085الرصافة-بغدادذكرثامر سليم محمد365332

ي368081
ماجستيراور71085الرصافة-بغدادذكرعقيل صابر راض 

ماجستيراور71085الرصافة-بغدادذكركرار عبدالكاظم زياره535758

ماجستيراور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر مهدي رسن8048

ماجستيراور71085الرصافة-بغدادذكرلؤي محمد علي66772

ماجستيراور71085الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالستار عزيز68045

ماجستيراور71085الرصافة-بغدادذكرعمر كاطع موس5812

دبلوم عالياور71085الرصافة-بغدادذكرقاسم كاصد غانم67044

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكراسماعيل كاظم قاسم561668

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرامير عبود مفي  535645

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرسالم حمود بداي367401

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحسير  جبير ابراهيم220313

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمهند طاهر زغير41816

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرصادق محمد علي457366

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرجواد مراد شاطي67768

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرثائر مطشر عبدهللا458298

ي365180
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكروسام جبار اوخن 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرهادي ارخيص خلف278237



بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي محمد علي367855

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرنبيل غانم مرجاح42551

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعماد جاسم عفات43927

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكررمضان جاسم حمادي42247

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرخالد فرج عطية39731

 علي صبيح36345
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرتحسير 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرماجد صبار صالح458233

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحازم كاظم داود5801

ي67923
ي نادي باب 

 
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرشوق

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرسعد عبدهللا عبدالسادة5778

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  بجاي36243

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرنجاح حسن لفته38078

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكراحمد فاهم كاظم5764

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكراياد جبار شذر39855

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرزيد زهير عبدالكريم39524

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكررياض محمد مريوش278556

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرثامر حسير  حسن153608

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكركاظم صادق حاتم36124

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرهناء حسن لفته5605

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكررضا جاسم محمد66938

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعمار محمد رجب515921

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمهند ابراهيم عبدالرزاق369975

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرسالم هانو حميد41433

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرهاشم محمد بدن497813

ي279442 بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحسام بدر العين 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعالءالدين جليل سالم37367

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمؤيد رشيد عويد36161

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكررياض زيدان مخيلف65055

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  كاظم35865

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسير 67568

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكراسامة كامل ماجد65997

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد عماد كريم37073

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرفاضل حسن شالكة277341

ي محمد367332 بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكركاظم العين 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرقاسم جاسب كاظم560411

ي خليل علي369803
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرهاب 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرسيف جودت شوكت368637

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرخالد عبدالرضا عبدالحسن152261

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحيم سلمان35916

 زهير عبدالكريم497602
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرسلمان عبدالحسير  موس278699

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرسمير حيدر محمود368324

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرصفاء يوسف عباس5752



بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحسير  خلف محسن5720

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرجعفر كاظم عيال5822

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحسير  نذير عبدالحسن497502

ان535703 بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر محمود مير

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالرضا محمد497657

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكررائد عبداالمير حسير 36191

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي محسن كحط153448

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل محمد364565

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحسام حامد عباس498090

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحمزة عبدالحسير  كاظم497434

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعادل محمد فرج5568

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرسامر انور سلمان6139

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرثامر عبد رحيمة277418

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعباس موات شالل6125

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكراسعد يونس علي457828

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرميثم فاضل عباس37863

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحمدان جاسم محمد497485

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرانور احمد فاضل458466

ي458353 بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرهيثم علي عرين 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم نارص369583

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرقيس لطيف علي278912

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعقيل هانو حميد42910

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق  صالح عبدالسالم279704

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرفائز فالح حسن153574

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكررحمن قاسم صباح5653

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرصفا جاسم محمد68161

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحيدرعلي خالد وادي277424

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكراحمد سامي رشيد457814

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحسن محمد حمود41872

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمرتص  صالح عبدالسالم65645

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل محسن365434

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرالند شعبان عبدهللا458805

 علي جميل279625
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحسام احمد عبدالرزاق497696

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالوهاب عباس40058

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيم جبار497970

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكررسول عبدالكريم سالم367451

هان5577 بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم رسر

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعدنان جبار عبدالواحد535583

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكركريم عبد سعد6132

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر شكيب شاكر5827

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن عبدالخالق ياسير 497720

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكراحمد سعد عناد452331



بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم مكطاع41667

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرصادق خالد كاظم153075

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكروسام محمد عبدالزهرة394034

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمسلم دراج يحنر39994

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكريوسف حاتم رسن4908

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعقيل باسم علي365013

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد هادي369274

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر كامل جبار366545

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر عالء حسير 6122

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي سعد فاضل66725

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل عبدالكريم42259

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعقيل حسن محمد458094

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي حسير 279261

هان5583 بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكريوسف كاظم رسر

ي علوان458142 بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكراسالم ناج 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكراحمد عكلة صانت497493

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمنتظر ياسير  عميد458894

ي368365
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرابراهيم نادي باب 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر حامد حسون369700

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم محمد152376

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم عباس33044

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرامير غازي جاسم278029

ي39937
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكررافد نادي باب 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرسعد حنون زامل6131

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرغيث عباس موات497423

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالهادي حسير 497465

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكراحمد غازي سلمان153910

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعباس ضياء عبيد364641

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرليث جاسم هميم277303

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن عذافة366274

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرزين العابدين صبيح فالح153549

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرحاتم رسن مخرب35974

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرفاضل عبود حسن458549

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا لفته457752

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرصبيح حميدي عمارة36586

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرمنتظر شاكر يونس66500

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكروليد عادل حسير 194767

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرضياء رحمن مزبان497430

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرحسن مونس فرج40133

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرزامل غازي رمضان452296

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالوهاب احمد68144

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرهيثم عبدالزهرة رحيم366322

ي طريو458405 دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرحسن لعين 



دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرموس كريم حسير 36245

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرخالد سالم ازوير423014

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكركريم هاشم حمود364921

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرثامر ثجيل يوسف364800

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرحسير  زغير محمد535808

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرفالح جلوب دهش6119

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرعلي هادي عبد42206

ي36488
دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرحمزة محمد شمىح 

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكراحمد ناضل محمد497688

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرخالد شبل جارهللا277647

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل مطلب6137

ي66185
 
ي داق

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاض 

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكررسمد علي حسير 277332

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا محمد43022

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرحسير  عصام فاضل35601

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرمرتص  صبيح زايد42076

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرعادل فرحان صالح40483

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكراحمد حمود موزان40985

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرفكرت عبدالواحد محسن277264

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرسبهان داود سعد278579

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعبدالوهاب جي  مطر516187

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرستار جبار ناشور36787

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالصاحب محسن153206

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرابراهيم قاسم سعدون369943

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرحسام قاسم محمد369912

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعمر فاروق فائق365100

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعبدالرضا عباس اعليوي33041

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرزيدون طارق هندي279587

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكراحمد شالف جبارة67825

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكركاظم واضي مكطوف42047

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرسجاد ماجد عبدالزهرة153285

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرحسن فاضل محمد515935

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكراحسان نذير عبدالحسن364961

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرسجاد ناظم محمد516115

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرجعفر صادق يوسف277344

ي497522
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد راض 

دكتوراهاور71085الرصافة-بغدادذكراحمد طاهر كاظم366593

ماجستيراور71085الرصافة-بغدادذكرعلي عبود سوادي40753

ماجستيراور71085الرصافة-بغدادذكرعبدالحليم عبدالزهرة رحيم368737

دبلوم عالياور71085الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر منصور369345

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي ناضل محمد497679

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرليث جاسم بدر279388

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرنهاد فاضل اعذيب364665



بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي عبداالمير علي152470

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمرتص  شاكر مهدي366075

 والي5691
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرصالح عبدالحسير 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرسجاد رحيم كاظم277936

ي65156
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكروسام كاظم راض 

 علي يوسف41951
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق جعفر68093

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكراحمد كريم هاشم277398

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرسيف جي  لفته42819

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد رياض خليفة152177

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرهمام صباح هاشم366369

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم صباح5623

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكررسمد فائق حميد39471

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار حسن43742

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالكاظم زياره498165

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمقتدى فاضل مطلب41072

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي عباس هالل43248

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي حمود خلف35672

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  عبدالرضا42093

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل نجم5550

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرسجاد عيىس علي5831

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق  صباح جاسم6121

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكررسول عبدالكريم بريسم497873

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحسن علي حسير 41402

 علي35952
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكريوسف خالد سوادي6101

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكركرار هاشم جابر36180

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكررياض حمدان صالح368506

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرسجاد عادل بالسم369454

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرسجاد احمدعبدالزهرة حميد68133

 حسير  صدام364994
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي يحنر نصيف6134

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعبدالستار جبار عزيز33034

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمحمدالمصطق  قاسم عبدالزهرة41671

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرجعفر حمدان صالح368692

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  جلوب41221

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكركرار جبار سلمان67857

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن جالب41743

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر خرص  فرهود41860

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح عباس41788

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمعي   عباس علي36266

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد فالح ناهي364898

 علي عاضي35346
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمرتص 



بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعباس عيىس علي6123

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكراحمد الطاهر حميد خليل65536

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعبدهللا كريم رشيد516134

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرسيف عبدالحمزة ابراهيم5556

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي اياد عيبد278269

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعباس ظاهر حميد152429

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكركاظم احمد حاجم6113

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمهند حامد حسير 5553

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم كاظم366655

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرقيرص حاتم حسن277693

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم عباس41825

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرانور رحيم كاطع560404

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محمد365499

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرغيث اياد عبيد369738

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكراحمد خلف عبدالزهرة6143

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرجواد محمد صبىحي369162

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكركرار حمود خلف40316

ي36409
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحسن كريم راض 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرسيف هاشم ارحيمة36997

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد عبود سوادي40810

 حسير  خشان35740
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ي44006
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق  اياد خاب 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرسيد هاشم حسير 364771

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر اسعد كاظم497445

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي رضا موس كريم37423

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرناظم كاظم عبدالرضا68105

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكراحمد فاروق جاسم364980

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكروسام ثائر مطشر67394

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم محمد42619

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار شذر36381

ي جبار عيدان279418
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرهاب 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرحسن حمود كاظم5614

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم جابر66137

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي حسن محيسن6127

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرسجاد جوالن حسن41704

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد فليح67428

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي كريم فالح67704

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمبتهل كريم فالح36312

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرصالح الدين اسعد كاظم497457

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكروئام غازي سلمان277827

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكريارس ثامر عباس40682

 رائد عبداالمير35616
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد ريسان داود42466



دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرحبيب حسن محمد560418

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكركرار حيدر حبيب36035

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  جبير220522

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم هاشم277407

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرفاضل جبار شذر39906

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكراحمد عصام عباس5572

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرامجد غازي سلمان458702

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرحسن طالب حبيب516124

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكريارس كريم محمد497954

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكراحمد جعفر كاظم40608

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن جعيب41349

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكراحمد ابراهيم قاسم369613

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرعبدالرحيم عبدالزهره رحيم43703

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد سعود41188

ي43863 دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرعلي جعفر لعين 

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكريوسف باسم محمد458612

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد موات6102

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرحامد مراد شاطي277362

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكريوسف محمد كامل368285

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  انور65589

 عبداالمير مختاض278429
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرالكرار سامي خالد66887

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد رعد قاسم6110

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرايهاب سالم هاتو67971

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار عبد42924

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمحمدحسير  موس كريم39638

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم عبد369534

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  مزبان366481

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرحسن محمد حسن7909

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكركرار اركان جوامير279530

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعلي رعد قاسم36272

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم محمد497940

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكراحمد فرج يحنر152816

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن نعيم279671

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكراحمد عادل هالل367908

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكراحمد يوسف محمد367574

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرفرقان حسن حسير 43029

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعلي حسن نعيم369420

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكريوسف سالم داود41104

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكركرار قاسم وحيد40718

 علي حسير 277503
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرحسير  كامل جبار277852

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمرتص  اسماعيل كاظم368827



إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمرتص  حاتم مكطوف39741

 علي سكران277542
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمرتص  ابراهيم نارص5642

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  انور41554

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعالء احسان علي279466

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكركمال الدين حاتم مرجاح43964

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق  ثامر كاظم458587

ي عبدهللا369252 إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرسجاد ناج 

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعلي جبار حسن368460

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمجتن  دريد عبدالواحد41270

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 458752

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمحمدصادق موس كريم152302

 علي279363
 حسير 

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرجعفرالصادق جاسم محيبس515976

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم موس41739

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم محمد498135

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرصفاء موفق خرص 367712

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن رشاد قنوع365054

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرابوالحسن عبدالوهاب جي 35484

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر محمد موات42660

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمؤمل فاضل مطلب41189

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعلي صادق خالد66820

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمنير عباس عواد535788

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد حسون39485

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكراحمد نبيل ابراهيم66533

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكراحمد صباح حريب41035

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم عبدالرزاق42864

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمنتظر هادي ارخيص278338

 علي خزعل35388
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان رشيد560484

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرحسير  خالد سوادي40276

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر غازي جاسم279728

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمهيمن زاهد شنيشل39891

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعباس حسن عمران35758

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبدالكريم عبدالواحد36544

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرحيدر فالح حسن153989

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق  باسم جاسم42767

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعقيل مسلم علي497902

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرحسير  ابرهيم قاسم277781

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكريوسف مهدي ابراهيم36402

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرسجاد كاظم حسير 42137

ي367113
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرباقر علي راض 

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرفيصل معن فيصل515903



إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكراحمد نعمان جميل42729

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكركرار علي غافل40153

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعلي صادق جبار35899

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرالمرتص  فاروق جاسم367210

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكريارس حسير  كوكز231888

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد مكي عبد365035

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعلي باسم مشحوت405879

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرحسير  سعد فاضل40241

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرامير صباح حريب39788

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم محمد36554

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد ماهر عبدالفتاح35529

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرذوالفقار حيدر فاضل42698

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرياسير  سعد اكرم40435

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم صباح5542

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالكريم عباس33039

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرامير جبار علي66299

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرحسنير  عماد جبار39851

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكراحمد جعفر عيدان36521

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعبدهللا خالد خزعل278843

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكريارس نزار جبار153397

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق احمد عبدالرزاق36729

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكركرار خالد عبدالرضا152232

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرمصطق  غازي سلمان497625

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرميثم محمد نواف42772

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعلي محمد حسن535720

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعلي عمران عبدالحسن530156

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس موس153121

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرخليل حاتم حنتوش278158

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرزيد نجم عبود369491

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرضياء عباس كريم277297

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  عليوي5837

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرطالل سلمان جي 5630

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرشفاء محمد نعمة35943

دبلوماور71085الرصافة-بغدادذكرنعمان جميل شيحان368584

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعلي خلف حبيب497524

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكرعباس هالل حسن5785

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادذكراحمد شايع حسن43081

ماجستيراور71085الرصافة-بغدادأننىجنان كاظم شوكت43567

اسيل سامي علي67944
ماجستيراور71085الرصافة-بغدادأننى

وق عبدالسادة زويد560457 ماجستيراور71085الرصافة-بغدادأننىرسر

ماجستيراور71085الرصافة-بغدادأننىايمان جاسم محمد41530

ماجستيراور71085الرصافة-بغدادأننىسها جعفر عبدالصاحب278386

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىسناء حسن لفته278361



بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىبسمان حسير  عبدهللا497538

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىوهيبة خلف كمبار5775

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىسحر مهدي حمزة42525

ي369862 بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىانس كاظم حروب 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىسعاد محمد محسن68227

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىامل عبدالصاحب محسن279323

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىسهير كاظم عيىس37239

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىرقية زهير علوان41848

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىزينب محسن جميل5738

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىايمان جبار جاسم5684

ي40020 بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىمريم خلف اعرين 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىهديل عكال حسير 278827

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىبشائر اسماعيل عليوي68013

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىزينب فهد علوان66635

ي497763 مها مهدي لعين 
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىعلياء قاسم موات365688

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىسهير سمير سلمان40509

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىاسماء كاظم نارص516159

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىياسمير  فاروق جاسم66419

زينة علي وهيب6118
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىدنيا رب  ع رسن41599

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىنور حسن جي 367976

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىايناس مالك محيبس277413

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىسحر حامد زيدان560420

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىغادة فاروق جاسم497988

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىزمن ثائر مطشر458178

ي قاسم43378
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىرشا لطق 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىاشواق خزعل مطلك365075

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىسهير خضير خليفة5853

ين علي عيدان364863 شير
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىمروة فالح نايف560435

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىرشا محمد حسير 65791

ي497921
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىافراح ابراهيم منىح 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىسندس حامد خلف277313

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىبدور بداي عيىس6116

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىاالء قاسم موات513791

ي43902 بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىزينب خلف اعرين 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىايمان احمد صبيح278077

ي458049
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىايناس ابراهيم منىح 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىتغريد صدام هاشم67885

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىجوان احمد عبدالمجيد68193

شيماء فرج علي457786
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننى

رحاب علي حسير 67184
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىمروة خالد احمد67900

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىمروة حسير  عباس418485

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىريام سهل محسن41483

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىحنير  عبدالوهاب جي 44067

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىرغد عبدالهادي حسير 497473

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىعذراء مهدي صالح535596

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىاية عادل فرحان535617

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىهديل عبدالكريم هاشم278500

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىمريم يارس حسير 157071

ة محمد جويد278806 دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىسمير

ى كاطع حسن35527 دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىنهلة بدن جاسم364579

ة عبدالرضا لفته458833 دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىمنير

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىحال حميد مجيد6140

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىانتصار زويد محيسن457741

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىابتهال قاسم محمد231839

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىزهرة عبود لفته497531

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىنضال علوان نارص37309

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىمن  عبد حسير 43462

ي368204
دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىدالل نادي باب 

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىحميده جاسم كاظم153642

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىرحيمة محمد طاهر364821

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىبهيه عبدالكاظم خالوي277754

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىسميه زهير علوان5844

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىافراح حامد حسير 6129

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىورود عبد الزهره هادي277274

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىوعد محسن مهدي37178

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىنورس عباس حياوي40627

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىرنا عبود خليفة68341

ي محمود366198
 
دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىبيداء عبدالباق

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىرؤى مثن  عبد المجيد66451

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىاية سالم عباس65676

ي497859 دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىاشوان كريم صي 

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىهيفاء صالح حنش365259

ي278191 ة كاطع لعين  سمير
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىارساء صبيح زايد41321

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىاشواق طالب غضبان364605

شيماء علي وهيب153486
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىايمان جواد كاظم497887

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىسهاد وحيد كتاب6141

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىبراء هانو حميد40584

ماجستيراور71085الرصافة-بغدادأننىندى عويد محيسن6117

ماجستيراور71085الرصافة-بغدادأننىسارة قاسم موات365753



ماجستيراور71085الرصافة-بغدادأننىهدى قاسم موات365615

دبلوم عالياور71085الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالكريم سالم458737

جيهان ابراهيم علي40914
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىزمن محمد حسير 232812

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىحنير  سعد فاضل40289

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىماب حسير  عليوي36515

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىشهد جعفر كاظم497514

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىبنير  كريم مطر68257

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىريام حسير  حمدان42513

ي65109
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىشهد كاظم راض 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىداليا زهير هاتف42568

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىمنتىه محمد خلف152363

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىاثمار عباس علي5549

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىياسمير  سعد عبدالستار153167

سناريا جبار علي67999
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالكريم عبدالواحد43492

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىسمر رسول صابر277370

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىنورهان رحيم شذر5661

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىسىح  جبار شذر39874

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىبتول جاسم احمد35710

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىوئام سعد احمد41892

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىغدير هادي ارخيص369377

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىدانية عبدالكريم عبدهللا40342

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىارساء عباس غانم37572

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىزهراء محسن حسير 6098

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىشيالن حسير  صالح67292

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىمن  هاشم عناد35574

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىزينب كريم جي 6147

نور علي وهيب6114
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننى

 علي279486
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىهبة حسير 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىاسيل عبدالحسير  عباس278094

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالحسير  ارحيمة418043

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىمواهب حاتم مونس152108

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىسارة فاضل عبدالحسير 35370

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىخلود جبير عبد62547

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىنوروز احمد عبدالمجيد65291

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىهدى حافظ محمد418464

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىمروى باسم عائد67079

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىنهاد احمد جاسم279017

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىريام حسير  لطيف67114

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىزينب مسلم جمعة368124

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىدعاء فؤاد محسن497732

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىدعاء عبدالكريم كاظم68061



بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىشذى سويلم سعيد68172

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىحوراء جواد خلف35786

غفران مظهر علي33038
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىصفاء كريم مطشر6145

سارة علي حسير 277322
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىرقية حسير  محمد35444

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىزينب صالح حسن278251

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىشهد عبدالهادي حسير 516183

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىابتسام حمدان غافل560444

ي65230
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىريام كاظم راض 

ي368792
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىجنان نادي باب 

رواء علي خزعل5548
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىعذراء عادل عبدالحسير 41384

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىنورة عبدالرزاق حسن277429

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىفاطمة شنيشل حيدر41290

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىاية محمد كاظم278460

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىايالف بدر علوان41568

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىامل كاظم عبود41787

ي277813
دعاء علي منق 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىشهد محمد حسير 497536

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىسارة عيىس لفته497664

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىهاجر داوي محمد279748

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىرحاب عبدالرضا عباس33042

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىزهراء قاسم فاخر516168

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىزينب سهل محسن5667

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىرشا كريم جي 5793

ي سوادي67218
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىرؤى راض 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىسىح  قاسم جابر66041

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىزمن كاظم عبود41962

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىحنان لطيف عبدالرضا458641

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىميس خالد عبدالزهره36462

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىايمان جبار عجيل5788

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىندى عبدالكريم بريسم535606

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىوئام حسير  لطيف67146

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىياسمير  عباس علي515996

ي5855 دنيا سالم لعين 
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىهدى جاسب طالب65935

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىغدير نبيل ابراهيم66676

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىرشا لطيف عبدالرضا457765

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىهدى جبار خلف36290

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىهبة عبدالرزاق محمد277719

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىدعاء صدام هاشم67981

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىهديل خالد عبدالحسير 498016



 علي39827
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىدعاء حسير 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىزمن غازي فيصل67615

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىندى خليل هاشم457852

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىنادية غازي جاسم278009

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىرحمة صالح حسن42185

غدير علي موس41692
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىنور جوهر صالح153676

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىدنيا جبار جاسم39609

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىايات حسن هادي35644

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىضىح حسان داود42385

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىوسن علوان رشيد560500

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىزينب احمد عبدالمجيد153870

هبة وليد والي278521
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىنور رحيم عبد458773

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىزهراء عطية جودة36067

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حمزة فارس68210

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىمنال خلف كاطع6100

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبدالحسير  مول43110

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىعائشة ياسير  سعيد278061

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىخديجة حمدان غافل560452

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىسارة زاهد شنيشل39981

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىدينا فاروق جاسم367270

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىهالة خالد عبدالحسير 498000

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىزهراء ستار جبار278132

سارة ماجد سامي68031
دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننى

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىرغد عيىس علي6097

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىهدى فاهم حميد43434

نهاد جمعة سلومي497441
دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننى

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىايمان بالسم محمد232872

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىبنير  احمد صبيح40396

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىكوثر عبدالمحسن عناد367777

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىنور ذياب رسحان5807

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىرفل بدر علوان41619

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىزهراء يونس جفات28960

ايمان علي عبدالحسير 40947
دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننى

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىهدى محمد حسير 43655

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىزينب عبد فؤاد560490

نورالهدى علي جاسم560462
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىهبة عقيل صابر497549

مريم علي حسير 35822
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىسىح  عماد صابر451141

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىيقير  عبدالكريم مسلم42661

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىزهراء اركان جوامير279516



إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىزهراء بدر سدخان37502

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىايات ثامر عباس41022

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىمها محمد صبىحي369060

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىفاطمة احمد شايع43174

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىفينوس غازي سلمان458668

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىنور صباح حسير 40542

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىايات حامد كوكز36906

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىرفل عدنان نعمه153814

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىزهراء حسن عمران42869

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىمريم عادل رحيم37117

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىنورهان حسان داود36011

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىنورس موحان داود5673

ايات سعيد والي277904
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننى

علي عرب عبدالحسن149814
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننى

براء علي صاحب36495
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىمريم كاظم فرحان42623

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىهدى جبار فرهود66561

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىريام وليد حسير 65407

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىمريم جبار عزيز40095

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىفاطمة هاشم عناد36143

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىطيبة احمد جخيور278404

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىارساء فرحان ضيدان43057

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىصابرين عبدالهادي جابر67479

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىيقير  عبدالوهاب جي 35448

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد حميد40665

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىضىح خالد عبدالزهرة36434

ق جبار عبدالحسن497712 إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىاستي 

تبارك احمد علي40189
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىمريم محمد نواف40546

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىزينة حسن عبدعلوي369646

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىهديل عدنان محمد40211

ي368253
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىضىح جبار اوخن 

اية ماجد غالي41923
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىنرجس عبدالوهاب جي 535667

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىدعاء كاظم خضير67350

دانية علي صاحب35979
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىهاجر عبدالمحسن عناد365121

هديل تركي شدهان516192
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننى

ي497561 نورالهدى غازي لعين 
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىحوراء جبار عزيز40021

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىدعاء قاسم موات458918

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىزهراء عرب عبدالحسن149708

ي457985
 
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبدالرزاق عبدالباق



إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىزهراء حامد كوكز38012

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىزينب محمد حميد41448

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىتبارك عبدالكريم عبدالرزاق42959

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىانس حسير  جبير220317

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىزهراء باسم محمد458439

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالرحمن هالل42315

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالكريم هاشم67671

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىطيبة احمد شايع36457

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىيشى مسلم عبد365155

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىرانيا باسم جاسم43528

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىمريم حسن عمران42825

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىامل عباس موات43826

 علي عبد40870
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىمن 

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىاكرام جاسم محمد277953

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىزهراء شاكر حسير 66999

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىمريم قيس هاتف43324

ماجستيراور71085الرصافة-بغدادأننىنضال قاسم سعدون152150

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىشيماء سلمان محسن451145

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىهالة خليل ابراهيم66352

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىهيفاء سعدون كاظم366834

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىهيام جثير هاشم5702

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىانعام كاظم مردان35469

اشواق علي صالح457729
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننى

ي36094  لعين 
بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىانتظار حسير 

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىنور احمد يوسف41897

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىجنان فياض بنية41158

بكالوريوساور71085الرصافة-بغدادأننىوفاء كريم رشيد516145

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىنهاوند كريم عني 551308

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىشيماء شالف جبارة5848

دبلوماور71085الرصافة-بغدادأننىاشواق عبدالرحيم مهدي36433

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىاذار حسن بدر516058

شيماء محسن علي41148
إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىهناء لطيف نصيف42450

إعداديةاور71085الرصافة-بغدادأننىفضيلة لفته مكلف65010

ماجستيرالشعب71086الرصافة-بغدادذكرلؤي عبدالرزاق فليح8719

ماجستيرالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد ساهي حمادي499346

ماجستيرالشعب71086الرصافة-بغدادذكروجدي قاسم حسير 281728

ماجستيرالشعب71086الرصافة-بغدادذكرصالح رزاق صالح281570

ماجستيرالشعب71086الرصافة-بغدادذكرفرزدق نبيل ثامر349505

ماجستيرالشعب71086الرصافة-بغدادذكرامير زهير عبداالمير477165

ماجستيرالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعمار طه محمود418136

دبلوم عاليالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسام جبار جاسم351267

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرطارق يوسف شذر65932



بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد مجيد محمود500709

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرراسم كاظم داود477322

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرضياء جمعة حسير 59409

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرهشام حاتم محسن59750

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمثن  صيهود سلمان419311

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكررياض كطان محيبس350382

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالكريم حمدان281935

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرقصي مسعود معروف346900

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالوهاب مصطق 8242

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرفاضل محمد فري    ح352605

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراكرم عاضي احمد154234

ي59500
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعقيل حسن منىح 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعقيل طاهر فهد8693

ي66913 بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراركان عبدالرزاق ناج 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد حسن جالب60618

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق محمد علوان352152

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمنترص عبدالرحيم بنيان352984

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرصادق عالوي عبدالحسير 14077

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرصالح موس غيالن57728

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعامر حسير  ياسير 59814

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحسن عبد علي282292

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحازم جميل ياسير 59184

ي154269
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمهند حسن راض 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعادل حلو دخن154306

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرغالب فاضل عباس8372

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن جالب500548

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرباهر جمعة ريكان281945

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرقاسم عبدالحسن عبدالرضا8680

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكررعد مسير كاظم8248

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعبدالخالق حسن فتاح8824

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرضياء هاشم حسير 282162

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعالء موس غيالن155866

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسير  غضبان527893

ي371898
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرطارق عبدهللا شمىح 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكررسمد سمير فاضل8527

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرطارق جعفر غيالن57709

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعمر جعفر محمد154382

ي460102 بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف العين 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  داود فارس281667

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرياس هيلي غضبان8499

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحبيب منديل ثعيلب172233

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعماد زغير عبدالصاحب419470

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد محمد281507



بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالفتاح اسماعيل418067

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد خابر جليب418159

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرتيسير فالح حسن8818

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم مفي  542418

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرنور مجيد عبدالجبار154639

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكروسام جبار جاسم352824

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرجمال عبد محمود154143

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي خضير رسن59472

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي كريم عبدالرضا65210

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحيدر عبداالله جاسم351665

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد شاكر حمود449908

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعامر عمران درويش8839

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد رياض احمد419533

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي فياض علوان500557

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم هاشم60664

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي كريم سليم560768

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرايهاب موفق سعيد9004

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحيم كاظم66693

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف مزعل57555

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكريوسف موس حسن155639

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد عباس علي282321

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحيدر محمدعلي مهدي8401

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد طارق جالب8713

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرسيف علي حسن57670

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراياد محمدنهاد شاكر281826

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعالء صبيح جبار61264

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي جعفر محمد351020

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعمار طارق جالب59592

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسير  مهدي حسير 60032

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد ساهي154728

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعمار عبدالكريم جعاز63504

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد عطاهللا علي65590

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرابراهيم رجب محمود7032

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم ابراهيم349810

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد شهاب احمد8991

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  مجيد عبود500821

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي حسير 477160

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعمران رعد فالح156044

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد يونس شنشول59910

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار فرحان281598

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكربسام عادل خلف498582

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي حسن اسماعيل500788

ي527899 بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرزاق ناج 



بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد موس حسن561337

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرنجيب اسكندر جليب101360

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرسيف احمد صالح418971

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراياد اسعد عبدعلي370429

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرسجاد علي جاسم500600

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي حبيب مزاحم418807

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعماد داود فارس282075

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم رشيد351833

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرسيف طارق جالب155137

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكربشار عبدالكريم جعاز59638

ي صبيح477536
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي راض 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمود قاسم محمود352082

 علي527864
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرجعفر مول جعفر66032

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرغسان حميد بكر281773

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرايمن اسعد عبدعلي371081

ي صباح شاكر154203
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرهاب 

 علي حسير 500613
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكررسمد سالم عبد419744

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالزهرة حسير 60690

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحمزة حسير  علوان64414

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرسيف باهي زغير8513

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد نهاد عبدالرضا477565

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد محمد ساهي154714

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالزهرة حسير 352742

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرسعد نهاد عبدالرضا9051

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكررسمد كاظم عبدالمجيد60239

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرطه باقر محسن282586

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكروليد احمد علي418302

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرجبار عبد يوسف500573

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرزهير علي عبدالحسير 155605

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعامر نعمة كاظم477364

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمهند خابر جليب418172

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكروسام عادل خلف498576

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرقاسم عذاب موس418773

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمازن جبار جاسم59661

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي خلف كاطع560722

ي8574 دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمجيد حميد العين 

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد عباس سيد154679

 قاسم عبدعلي418537
دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرصفائ محمود طاهر154136

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرفرقد جاسم مطشر8222

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرايش وهاب كاظم516173



دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي عبداالمير عباس57481

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبدالزهرة حسير 59770

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي عباس مهدي8860

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي طالب جاسم527901

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي موس عبد560757

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم جي 500859

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد علي عبدالحسير 60571

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعامر محمد حسن59720

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعمر محمد حسن59997

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد ضياء فاخر352228

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد ولهان لفته418288

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرليث نزار كامل64977

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد عودة جياد59263

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محمد353184

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكررمزي صبيح جبار61204

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي حنون داخل66867

ي8558
إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرسوادي خريبط راض 

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي سالم ازوير8211

ي8208 إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكركنعان قحطان صي 

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحازم عاضي ارشيج67693

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  عماد فايق500742

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم لطيف8622

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرذوالفقار خابر جليب418993

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرطه عبداالمير حسير 349553

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرفراس عبدالكريم فالح352698

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرضياء صباح كاظم64160

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسير  امير احمد477392

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمنتظر علي جاسم282303

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم عويد57657

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد فيصل غازي281553

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكربسام عزيز علوان536331

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم غيالن67211

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرسجاد زهير علي67655

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرسجاد طارق حميد282113

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي سامي غريب154348

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرسيف عباس ولهان349439

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي مثن  فوزي67898

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد مجيد جي 536311

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمود عدنان صالح67423

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرهمام محمد رشيد155363

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرامير  اسماعيل فاضل8424

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد اكرم شهباز67330

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي رعد جميل350226



بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرزاق عالوي8416

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمجتن  زهير علي477517

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  خالد58662

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرطه محمد ياسير 155227

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكروسام شيحان فرحان281879

 ععلي هاشم155740
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ي عبدالحميد154884 بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد صي 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمود شاكر محمود65265

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرماهر رسحان خلف9044

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم محسن282022

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسام قاسم سوادي66538

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمرتص  موفق سلمان418945

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد طارق حميد281630

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  فهىمي نجيب282569

ي جواد154828
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسن راض 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي مثن  بدر155949

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمرتص  احمد محمد477269

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد محمد ياسير 155204

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكردريد مكي اسماعيل65996

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد نبيل ثامر154252

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسن رياض حسن63405

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرجاسم جواد محمد281716

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد كاظم68187

ي351596
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  فيصل مناب 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي لؤي عبدالرزاق8397

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكركرار فاضل محمد350070

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد عجيل محمد58002

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعيىس سامي محمد154690

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد حسن خصاف8531

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكروسام عادل حامد66375

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرالحسن عبدالرحمن جواد281558

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرقاسم حقيد تركي58609

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح مهدي500651

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم محمد كريم282222

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمالك طارق جالب60891

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي صالح289995

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي عادل سعدي349662

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم هادي60082

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعباس سامي غريب154360

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمود خلف جاسم59352

ي352891
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمرتص  فيصل مناب 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي عامر سعدي57688

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم سابط155922



بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم عبدالرضا65502

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  عدنان صالح8674

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم حمود58461

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالملك علي281538

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم صالح8657

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعالء باقر عبدالوهاب8587

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراسامة طارق جالب67804

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمناف محمد صادق65850

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرسيف صباح عبدالرزاق351955

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكركرم زهير جعفر500591

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسن طالب عبدالوهاب8617

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي عباس جبار349707

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرسيف سعد سلمان281796

ي67144
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمرتص  نزار باب 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد خزعل155406

 طارق علي8484
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن كاظم8466

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعباس حاتم عباس154334

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمهند علي طالب419029

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا بدر281543

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراسامة احمد شهاب282239

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد سعد يوسف350100

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد عصام جاسم527903

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحيدر اسماعيل عبدهللا58304

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي احمد كريم9048

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد نوري حسير 59541

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحمزة كاظم احويتم8689

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي حسن علي155767

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسير  ستار دعيج67492

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف جاسم65542

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرباقر حسن خلف8476

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد كاظم154458

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرايهاب كريم جبار477175

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالستار عبدالخرص 8356

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن مزهر281612

 علي154585
دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسن فاضل رحيم59696

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكراكثم هيثم عبدالستار282383

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد عالء كاظم527884

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرضا بدر282523

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  مازن شاكر8606

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحيدر قاسم فاضل477251

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسام محمد ابراهيم419097



دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرسجاد جبار محمد351216

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرسجاد جمال محمد152910

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكريارس عبدالزهرة جبار60182

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم عبدالحسن57900

ي58232 دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالوهاب لعين 

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعمر مهدي صالح68032

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  شاكر صابر418316

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد عادل سعدي349869

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد ياسير  طه64455

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرامير مصطاف فاضل58106

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكراسالم محمد عباس66145

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد علي61100

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحيدر حمزة عمار281591

ي282180
إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرليث عصام عبدالغن 

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرلؤي مكي اسماعيل58264

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد جواد جياد58950

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد عقيل عبيد61610

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  حبيب حيدر536296

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد ناظم جبار61409

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعبدالمهيمن محمد عبدهللا60925

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكررافع قحطان عارف233281

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالواحد حسير 349420

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكررسول حسن جابر282420

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكراكرم عدنان عبد61558

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي عادل نارص350936

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي ناظم جبار8433

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعمر عادل حامد66773

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي حسن جي 57960

 علي شيخ154751
إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمدالباقر عماد مراد15505

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرسجاد عماد هاشم60514

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي ظافر رضا154604

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعباس علي محمد8592

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرامجد احمد محمد58029

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسير  سعد رشيد57871

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد رشيد154865

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكركرار خالد محمد67281

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد علي كاظم419415

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكربكر محمد حسير 477425

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمسلم عقيل حسن59951

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمود رزاق صالح67176

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي احمد خلف63355

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمشتاق لؤي عبدالرزاق61044



إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد مؤيد جبار418329

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد علي مهدي9006

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  عماد شاكر9022

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرغيث عباس وداعة67457

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق محمد60332

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد علي عبدالحسير 155421

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي مخلص امير 8429

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم محمد351407

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي اكي  عبدهللا شنيشل349888

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرفراس سالم علي61021

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد كاظم9053

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  حاتم صيهود349401

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  سالم يونس65802

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد جمعة شوي    ع57401

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمرتص  عسكر موس68134

 علي154512
إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرليث حسير 

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد هشام حسون8394

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرليث ياس هيلي8612

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمهند جواد حميد8379

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي احمد نذير62597

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعبداالمير حسن عباس281906

 علي350024
إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرايهاب نبيل عبدالزهرة477074

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عزيز معن350177

 علي كاظم418842
إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرسيف سمير جودة419248

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسير  حسن جي 8568

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحيدر سليم مسير57387

ي8846 إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكراحمد علي لعين 

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد ثابت419131

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عباس علي500805

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي بهاء منذر65665

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعلي فيصل غازي282343

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد قدوري جبار477148

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرزين العابدين اياد عريان155683

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرابراهيم كريم فرحان500562

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق كصاب67860

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عباس سلمان349688

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعقيل محمد حسن61320

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرسؤدد خميس كاظم8392

ي66967 بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرحسنير  قيس ناج 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكراسعد عبدالحسير  ستار8983

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد جابر عبد8650



بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار درويش436536

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعمار عبود نعمة418865

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعصام علي عبدالحسير 59437

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادذكرعبدالمنعم جاسم حيدر349947

ي349781
إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادذكرجابر خريبط راض 

حياة علي جاسم542416
دكتوراهالشعب71086الرصافة-بغدادأننى

دكتوراهالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاشواق هاشم لفته9029

ماجستيرالشعب71086الرصافة-بغدادأننىفضيلة مجيد ياسير 352022

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىمنتىه قاسم حسير 281748

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاشواق احمد جاسم14068

ي155517
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاسماء عبدالرضا ثوين 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسفانة هاشم عكلة66307

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىايناس عبداالله جاسم350275

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىفاتن عاضي احمد281808

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسلوى قاسم حسير 281765

وق جاسب فهد61243 بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرسر

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسحر سعدهللا عبدهللا500738

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزينب مجيد جي 154771

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسليمة دريول هاشم349759

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىانوار عبدالسالم قاسم281626

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىحنان فاضل جاسم500543

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنجالء كريم غضبان9010

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىجنان فليح حسن359630

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىانتصار موس بالسم60969

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىشيماء جي  امجيش58561

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسندس عبدالرزاق فليح66599

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسليمة مجيد ياسير 8583

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرنا عبد محسن7879

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنجاح جبار علوان290132

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىازهار عبد يوسف281532

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرفيف مهدي صالح352443

ي بهاء محمد66514
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىتهاب 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاالء كاظم شنيور527904

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزهراء عطاهللا علي351892

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىمنتىه عبدعلي هاشم281636

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاالء يحنر يوسف281855

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزينب عطاهللا علي66478

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىوفاء عبدالواحد جاسم352658

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىحال عاضي ارشيج8702

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنور سمير حسن370465

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىوسن فري    ح غالم66252

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاري    ج محمد شنيار60815

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسىح  رعد فالح351321



بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزهراء كامل كاظم8578

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىهدى محمود صبار8385

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىوالء طري    ح حسير 281607

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىايمان حامد لفته58336

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىعلياء ماجد موس57640

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىمروة ظافر رضا154422

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنور سلمان سعيد418087

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىشهد عسكر موس67526

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىديانا رعد محمد527908

ي كاظم57535
دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىامل غن 

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىوفاء فاضل خنجر498635

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىفاطمه سلطان عجيل58406

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنضال فاضل عباس64115

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىبتول محمد جاسم281984

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرموز جاسم غيالن418592

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىفاطمة هاشم لفته8517

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىصبيحة هاشم لفته8471

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىميساء محمد داود281924

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىانوار عبدالستار جبار500729

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىوجدان جاسم عبد477692

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسناء مهدي فرهود8491

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىمن  شدهان مالك8240

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىيشى محمد عبدهللا58503

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنور محمد حسن62560

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىندى شدهان مالك8598

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىحال طالل محمد8836

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىحوراء عدنان جاري350327

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىبيداء جبار برغوث350205

ي527897 دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاضواء عبدالرزاق ناج 

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنرجس ابراهيم جبار154193

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىانتصار حميد رحيمه8975

اس عبداالله جاسم351709 إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىني 

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىتغريد كاظم عبود8404

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزهراء جبار برغوث281518

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنورالهدى مصطاف فاضل59304

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىحمزة علوان فنجان8827

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسىح  مصطق  خشن155708

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسهاد طاهر خزعل59080

ماجستيرالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزهراء موس مهدي527887

ماجستيرالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنور نجم عبداالمام281576

ماجستيرالشعب71086الرصافة-بغدادأننىدنيا محمد احمد60746

 طارق علي156285
ماجستيرالشعب71086الرصافة-بغدادأننىحنير 

ماجستيرالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرسل عبدالرحيم غضبان60722



ماجستيرالشعب71086الرصافة-بغدادأننىامةالرحمن رياض جاسم67392

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىلىم جبار محمد64028

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىايمان عباس جي 8602

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىلبن  سالم يونس8806

زهراء كريم علي542414
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىتمارا عبدالرضا بدن281699

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرشا رائد كاظم155904

حوراء علي عبدالحسير 155455
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسارة مثن  بدر155987

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرغد كريم يونس352308

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىشهد محمد عباس154322

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىهديل عبدالكريم نارص8985

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسىح  صالح عبد8457

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرغد عبدالكريم نارص65707

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسارة صادق جعفر61155

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزهراء نجم عبداالمام281678

 علي350003
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىشهالء هادي عباس8543

رهام عبدالكريم علي57940
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد مزاحم500691

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىدعاء اسعد حافظ154316

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسارة جعفر داخل59880

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىامنة ناهض جاسم68077

اسل علي مهدي8645
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىهاجر ستار شمران498596

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىشيماء حبيب تميم155091

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسىح  عبد العزيز حميد536318

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرواء عبدالرسول عبدالحسير 8993

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىهويدة حارث عبداالمير155789

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىحوراء محمد كاطع8236

ديانا علي خضير63734
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىهبة هادي حسن281624

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرسى حامد كاظم281639

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالكريم محمد281618

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىارساء خالد مسير63313

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىروان عمار ابراهيم58153

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىغفران عباس ولهان349473

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىحوراء سمير حسن370356

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسماح محمد احمد67621

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاسيل حسن كاطع282261

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىمروة نوري حسير 63553

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرغدة رائد كاظم154919

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىانتصار عبد جي 61483



بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنور محمد رشيد154851

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزمن سعد رشيد57807

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاالء جبار عبدالكريم59840

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزينب جياد هاشم8967

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنهلة عسكر موس58881

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسهاد جبار عبد60783

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزمن جبار جاسم536307

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىشفاء عدنان زغير8638

سارة علي خضير57613
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننى

زهراء علي لطيف66637
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاسماء جبار جاسم154341

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىيقير  احمد عباس155389

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىعليا نارص قاسم61367

حنان سامي غريب154374
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىفاطمة رحيم حسان353128

نباء كريم علي542417
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىهديل عبدالكريم قاسم350119

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىتق  عماد هاشم59789

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنور محسن رشم154224

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىغدير حبيب حيدر527876

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىصابرين مجيد جي 155478

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىهند جواد حميد8225

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسىح  حامد كاظم282203

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسىح  سعد خزعل527894

نورس سالم علي65565
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىشيماء محمد عبداالمير63620

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىتمارة ثامر فاضل155248

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزينب جاسب فهد154209

 علي154490
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىعالية حسير 

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسارة نوري حسير 63823

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىجيان عبدهللا شنيشل8781

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىشيماء عباس محمد66186

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنباء فارس منديل500774

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىعفاف كريم عبدالحسير 8814

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنور جمعة حمادي8686

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرانيا عداي نجم59135

نورالهدى علي حنظل155621
بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىفاطمة نوري كريص281549

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزينب عقيل محمد64905

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزهراء حميد خيون8663

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرواء عبدالكريم جي 560741

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاية عقيل عبيد59562

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىدعاء عباس سلمان281523



بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاسيل عبدالكريم قاسم350151

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىشهد احمد عودة66446

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرسل عباس جي 63710

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىغيداء ضياء جمعة66574

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىغفران حميد خيون8669

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم حمزة282043

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىحنان حبيب تميم154261

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىهديل حارث عبداالمير155812

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرانيا محمد احمد67571

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرؤى مؤيد عباس155838

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىهدى صباح جواد154989

 طارق علي372000
دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىيقير 

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىامل نوري كاظم155341

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنور هاشم عدنان63779

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىميادة عبدالزهرة هيالن154243

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىدنيا جبار جاسم349528

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىامال جاسم محمد560356

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىهدى شدهان مالك8204

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسىه موس حسن155578

غصون عبدالكريم علي281835
دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننى

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىحنان صالح عبدالساده233174

ي حسن58826
اس وصق  دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىني 

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىارساء موفق سلمان418891

لقاء علي حسن282511
دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاية صباح بدر57919

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزهراء عودة جاسم64843

ي350482
إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزينب كريم شاب 

كوثر سامي غريب154626
إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرفل حازم عاضي67956

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاية عماد شاكر155024

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاية عزيز معن418259

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنور ضياء عباس477502

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسارة فاضل محمد359379

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزينب فاضل محمد352514

 علي349969
إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرقية حسير 

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىحوراء عبدالخالق هاشم500755

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزينب سمير حسن371915

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنبا احمد شهاب350672

اية علي محمد560796
إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىديانا حازم عبدالزهرة527866

ي8199 إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالوهاب لعين 

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىورود جبار برغوث281643

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزينب محمد مزاحم500671



إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىمفاز زيد هادي154956

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزمن عباس عبدالحسير 542423

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزهراء صالح مهدي500567

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىايثار مخلص امير 155289

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىتمارة عيىس معلة477621

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنرجس ضياء عباس527913

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسىه سالم يونس8970

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىتبارك صالح مهدي500569

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنورس اركان صباح477585

قمر علي مهدي64074
إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىارساء صالح عبد8231

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىارساء سعد صبىحي64541

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىمها باقر عبدالوهاب281594

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاساور عادل حلو154291

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالحسير  عودة477605

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىفاطمة ناظم جبار8507

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىحوراء محمد دوي    ج8218

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزهراء عقيل محمد60539

 علي281969
إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرسل تحسير 

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىبدور عنيد جاسم57512

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىغفران سعيد جمعة281529

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىخلود نزار جميل500837

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالستار عبدالجبار67742

بكالوريوسالشعب71086الرصافة-بغدادأننىرغد مؤيد خليل63955

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىضمياء مجيد عبدالجبار154657

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىوفاء حميد زغير9014

دبلومالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاسمهان عبدالحسير  ستار281603

ه صالح حسن282552 إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسمير

 علي8410
إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزهرة حسير 

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىزينب طارق عبدهللا370344

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىسوسن رمضان عبدالواحد67995

إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنجالء داود سلمان477279

ان طارق جالب64288 إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىنير

ى موس علي65892 إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىبشر

ق علي جواد477449 إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىاستي 

ي بخيت حسير 477169
 
إعداديةالشعب71086الرصافة-بغدادأننىكاق

دكتوراهالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرصالح كمال مصطق 475310

دكتوراهالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرجعفر فاضل عوده281408

ماجستيرالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد موس حسير 496452

ماجستيرالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحيدر قاسم حسير 280439

ماجستيرالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد ابوالقاسم7239

ماجستيرالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي اسماعيل عبدالغفور89185

دبلوم عاليالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد شاكر كاطع92757



ي عويد94237
بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرجميل شمىح 

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكررعد جاسب فالح88472

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي موزان اسماعيل280066

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرداود سلمان دامج149028

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرسعد كاظم حافظ95561

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمراد ماجد صادق475111

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسن محمد جابر362963

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد عزيز صلبوخ360527

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراسعد كاطع حسير 362890

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعباس موس عواجه427455

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعمار عبدالعباس حسن148392

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرطارق صباح ابراهيم7215

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرلطيف جاسم موزان281377

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرجميل اسماعيل ورور359976

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرصالح سالم محيميد281318

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرغزوان خالد شكر6814

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسن ضمد حمود475520

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرسعد عبدالمهدي صالح7071

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرصالح جبار حميد90781

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرسعدون عبدالرحيم نارص89763

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرنرص معن عبد95977

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعبدهللا خريبط رهيف96140

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرصباح جبار حميد90859

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي صابر جليب475280

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرجالل علوان سعد232711

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرفوزي جودة خليل7109

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمازن جاسم محمد96076

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرباسل عبدهللا محمد95357

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعبدالحكيم جعفر فياض499274

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرغسان جبار سلمان279980

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكررعد محمد حافظ148469

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسير  رحيم جي 359924

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمنصور جاسم موزان475576

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرميثاق طالب تالي281289

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكروليد صالح حسير 426926

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكريعرب ستار سبع281385

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراسعد عبد حمد147827

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرطالب علي حسير 87117

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراسماعيل ابراهيم حمدان6869

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرصباح حسون زغير515390

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعادل عبدالكريم حسن420635

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي كريم طاهر88624

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالواحد محمد سعيد147924



بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكروسام صحن عبد6824

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرضياء ادريول غضبان150299

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرنزار جبار حميد87241

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمسلم جمعه جبار7114

ي515412 بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسن عبد عبدالنن 

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرنوار خليفة نوار94448

ي دريول359464
بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعالء شمىح 

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرميالد خضير عباس87408

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحيدر جعفر عزة426672

ي89686
بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكررائد لؤي هاب 

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكروسام ابراهيم مهدي496461

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكركرار عبدالرضا مطشر360647

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراوراس عبدالرزاق موس148088

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرسالم عبدالهادي عبود96041

ي281438
بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسير  زاهر جعاب 

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي عواد صالح149074

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعالءالدين فرهود عبود7008

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكريحنر كامل ضاجي87889

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  كعيي 475508

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسن هادي كريم7277

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراثير كاطع هادي427643

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد طالب تالي147674

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرضياء كاظم عودة280358

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكررعد خليفة نوار94562

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعماد فيصل حبيب281117

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكربنان عبدالكريم عبدالوهاب7013

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي سعد عبدالمهدي560119

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرظامر معن عبد147571

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعقيل جواد كاظم90906

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد سلمان364468

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم جي 359899

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي صبيح حسن7208

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي حميد مجيد281126

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم مجيد281369

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمرتص  سليم ارزي    ج427678

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرصفاء محسن حلو6963

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكريوسف احمد جعفر281121

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل عودة281434

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرصادق جواد كاظم359448

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن عوده364343

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعدي اسماعيل عبدالغفور6952

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعباس داود سلمان280730

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمصطق  رياض كاظم147690



بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمنير ابوالليل وريوش280619

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحسان علي جي 94410

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرقصي هادي فرحان427245

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف جلوب475415

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمصطق  كامل كريم149614

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمازن عبدالحسير  كيوف560072

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر ماجد87108

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعماد حسير  فجاج426735

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرفراس تاجر محش363793

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكررحيم كعيد كصيب7268

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرغالب كعيد كصيب7018

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكروسام كنعان غضبان95817

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرصادق ليلو افليح95774

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعالء جبار حميد95473

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسير  رسن147821

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرفراس عبدهللا عودة363514

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرنعمان معن بايش93239

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم خزعل281448

هان364431 دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكريوسف جمعة رسر

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرهشام رحيم صاحب149265

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكريارس حسن فهد87130

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسير  علوان نجم94152

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكروسام مكي صالح475720

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرباقر هادي عبد360893

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمهند زهير حسن281445

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكررحيم محمد فري    ح7038

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرميثم كاظم نمر475680

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي اياد باقر88759

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعمار تحسير  الياس148227

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكريونس كامل ضاجي7224

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالزهرة امطيلج7099

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراياد فوزي حامد359873

 علي88557
دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرساعد حسير 

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرسيف فالح حافظ6873

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي حميد سلمان7254

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحيدر فاضل عودة426764

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرشاكر حسير  كيم7288

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكروائل محمد نارص560084

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرصباح رسحان جابر515600

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرجاسب معن نوري280704

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمهند علي جاسم560117

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرزياد مهدي عواد147888

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي شيخان كريص7003



إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرنزار ناظم فاضل149288

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد شيخان كريص515503

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس كاطع92358

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمرتص  اياد هادي88395

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرموس سالم فاضل399204

ي280755
إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي زاهر جعاب 

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرسيف عباس سالم359416

ماجستيرالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد سامي عباس95701

ماجستيرالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم حسير 7169

ماجستيرالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي حميد احمد360457

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرجاسم عيدان كاطع87102

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد عطية داخل148783

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكريارس قاسم جليب149546

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحيدر فالح حسن475349

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمصطق  فالح حسن475494

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعبدالغفار عارف خماس427761

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي طالب عبود95269

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد سمير عبود427516

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد اكرم قاسم147540

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمالذ حميد بشير94320

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكريارس خالد عبدالكاظم88661

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمهند ظاهر حسن95424

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرجعفر علي حسن93500

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي حميد محيسن91916

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرسجاد طارق جوي    ج88237

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكريوسف طه محمد89566

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراسامه طالب تالي359829

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعبدالرسول صالح عبدالسادة233479

 كريم زغير147908
بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرليث عادل حسير 359754

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكركرار علي لولي148351

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكريارس فاضل حسير 94595

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرذوالفقار حاتم بداي6935

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبدالزهرة147831

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  سيد515350

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي ريسان منصور153751

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسنير  رزاق عبد95514

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد يحنر مرزوق363092

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمهيمن جاسم داود7286

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرزيدون عبدالحسير  كيوف560111

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرثائر طه عبد560099

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرليث عامر رمضان359813

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم جليب363951



بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي قتيبة عبدالوهاب281086

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسير  وحيد خليفة88160

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكررعد رحيم صاحب91684

ي363334
بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالزهرة راض 

غام عيىس جاسم361340 بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالمطلب رشيد33477

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرخلدون طارق سوادي361048

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد خلف دعير362416

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحسان صادق حسن7253

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد سليم جبار6977

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم علي87275

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكررامي صباح سعدون280792

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعباس اسماعيل رضا280390

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحمزة محمود سكران515484

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرايمن محمد خلف90612

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم صاحب426650

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرزيد جاسم رضا279787

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد عيال حسون560082

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمصطق  يوسف زغير359646

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحيدر حميد حسن89396

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير  خزعل149051

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسير  ثائر مهدي7274

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرامجد موس حسير 87113

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي خضير عباس87320

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكريحنر عامر رمضان359400

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل كيوف360764

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسير  رض  عودة496583

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد281353

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسن ماجد كاظم475654

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرماهر حميد بشير360002

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمصطق  صاحب سعدون560107

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد سامي عباس95639

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرنعمة رحيم نعمة280022

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرليث نايف مطلك475614

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسن كاظم حسير 280534

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالخالق عمران7278

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد جميل91260

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم جلوب7146

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار محمد96225

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمهند خالد بدر498497

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي خنجر هليل363019

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرسيف شاكر ياسير 96165

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراياد ابراهيم علوان149488



بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعبدهللا داود سلمان426695

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  هامل7273

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي وحيد خليفة88215

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد نجيب شوحان496466

 علي7065
بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد رزاق جابر7203

ي شنير 42318
دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرابراهيم راض 

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد عبدالمهدي6927

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرضياء غالب عبد91054

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمرتص  نجم عبد360590

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمصطق  ازهر عباس475636

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد حيدر حسير 496564

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمصطق  عماد سليم87145

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد طه جعاز148060

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعقيل سعد عبدالحسير 280048

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد رعد سعيد7191

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد فاضل254471

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرسامر مظهر احمد96191

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسن عناد363158

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمرتص  قاسم حسير 147842

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمد جميل89456

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبد جعفر89309

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكريوسف رحيم صالح427804

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد حاتم كريم148608

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد صالح علي359529

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرامير  اسماعيل ابراهيم88415

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالجبار فليح360976

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي خلف جلوب95165

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرجعفر فالح حسن475398

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد شاكر حسير 95875

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرامير  غالب عبدالكاظم88812

غام كامل جبار95946 إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكررص 

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد حيدر شكير148034

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرليث باسم كريم148022

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا خريبط91218

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكركرار سعد عبدالمهدي93296

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحيدر علي محمد515522

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد محمود محمد560090

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرابوالحسن صابر صجم89225

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرابراهيم خالد عبدالمنعم89943

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكريارس وليد جبار88590

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي سعد عبدالحسير 560097

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرجيا رحمان سليمان359691



إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي عادل عبدالزهرة91417

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد شهاب احمد148273

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي نوزاد محمد7251

 علي كاظم496482
إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد علي محمد148175

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس لطيف364022

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالرزاق جاسب7057

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرغسان صادق حسن7290

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسير  اسعد حسير 7230

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكروائل علي جواد87286

ي عبد7265 إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمصطق  ناج 

 علي محمد515538
إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحمزة علي محمد515432

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد خضير عباس496487

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحكمت حمود جبار427162

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسن فاضل حسير 89641

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد حكمت شالل363733

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمهند ستار كريم147777

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرسجاد عباس خلف427611

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكركاظم حميد مالك427122

ي280640
إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالمنعم خق 

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد حميد محيسن87926

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرسجاد كريم شفر281327

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحيدر رياض جاسب6957

 علي اخي 87356
إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكررسمد حسن عبدالرضا7294

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراحمد مؤيد رزاق89731

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي غالب كعيد87392

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعد عبدالمهدي87186

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن كاظم148069

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرنذير محمد سلمان39244

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحيدر خلف دعير149717

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرذوالفقار عبدالحسير  كريم88126

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد رسول عبادي90191

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحيدر صباح جبار91471

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرايمن جميل اسماعيل363677

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكركريم سلمان رحيم360074

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل عبدالزهرة88064

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعالء صباح كريم148044

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرجعفر هيثم نايف280671

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حسن علي359512

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكربهاء احمد محسن6899

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرولي عبدهللا خريبط91187



إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكركرار رعد شهف92318

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرسجاد علي محسن363270

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم مدلل87124

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرسجاد ثائر عودة91341

ماجستيرالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  محمد88344

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكررائد هيلي غضبان7280

ي280096 بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعمار قاسم لعين 

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرحازم زيدان صكبان7177

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمود طالب حمزة6961

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعبدالجبار فليح حميد363431

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعالء ابراهيم جابر93890

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرعباس ابوالهيل موي    ح427701

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد عبيد7154

ي6922
ي حميد عاب 

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرهاب 

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكروليد قدوري سالم87183

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكرداود سلمان رحيم281413

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادذكراركان هويدي جواد147803

ماجستيرالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىرسى حميد احمد87097

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزكية عزيز محمد427425

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىلمياء عبداالمير  عبدالمجتن 87138

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىنضال رحيم جي 359732

ى اليج حطاب6942 بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىتغريد ساجد سبع93605

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىاخالص عبدالحسير  سيد95739

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزينة فاضل حريز88716

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىنشين شاكر مجيد426687

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىانتصار زيدان صكبان363614

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىارساء صباح كريم87160

ساجده كطو علي148836
بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزينب محمد كامل6892

سمارة علي عبد149311
بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىفائدة عدنان متعب94524

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىفرح رقيب عطاهللا147877

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىساهرة جي  مول6939

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىمروة صالح صالح361272

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىنورة عواد ساجت87316

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزينة صبيح جاسم93978

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىايمان محمد غانم363887

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىنور محمد عبد6966

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىنشين ليث مزهر281308

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىغيداء محمد تعيب93724

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىرويدة احمد عبدالحسن560113

سهام سلمان تويلي147790
بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىمها عبدالرحمن عودة359856

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىسىح  احمد فاضل254591

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىانتصار حمزة طريف281425

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىرسور جاسم رضا280340

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىاية احمد محمود418392

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىشهد عباس سالم360043

شهالء محسن علي363564
بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىضىح شاكر محمود89610

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىمروه قاسم سعد359671

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىنجالء كاطع جاسم148127

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىازهار عبدالزهرة مجيد7296

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىسهام عبد كاظم87801

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىارساء حميد عبد560095

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىباسمة عبدالحسن عبدالرضا95593

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىسهاد عبدالعزيز سعد95099

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىسعيدة عزيز حسير 147856

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىاثمار ثامر نهير7035

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىحنان فوزي حامد281395

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىوسن سعدون شنيشل6908

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىمن  سالم ساجت281401

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىرشا عباس خرص 7196

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزينب محسن محمد7120

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىنجاة عزيز عيىس359432

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىانعام جمعة عبدالسادة254457

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىافكار رحيم جي 359951

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىحال عباس محمدسامي527856

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىنادية جواد خليفة148954

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىامل عبدالحسير  جي 88047

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىهدى مزهر نجم6974

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىرنا رقيب عطاهللا280474

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىافراح نعيم حسان87458

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىرتاج طارق نادي87229

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىبيداء عبدالكريم جاسم496475

نور علي زايد87152
دكتوراهالوركاء71087الرصافة-بغدادأننى

ماجستيرالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىضىح صباح زعيي 6990

ماجستيرالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىنغم كريم جابر280846

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىرسى حسير  خليل360697

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىنبا سعيد حسون427562

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىفرح صباح زعيي 6986

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىشمس باسم علي426786

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىسارة عامر رمضان359768

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىنبا خالد عبدالمنعم89996

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزهراء جواد كاظم427334



فرح علي مونس279991
بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىدعاء حسن مهدي148428

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىايمان عطية داخل148658

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىاية عماد سليم7132

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىرغده رحيم حسن475477

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىحسناء فالح جودة281333

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزينب محمد عبدالزهرة359789

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد يحنر6800

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىافراح قاسم كاطع280686

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىعذراء عبدالحسير  جبارة360135

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىسىح  اسماعيل عبيد359485

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىاالء عطية داخل148726

ايات علي حسن93344
بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزهراء طري    ح جاسم7092

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىحوراء خضير بدر427876

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىصابرين محسن حلو515468

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىغفران حسن خالف364195

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزينة كريم حسير 89522

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىياسمير  سهيل عبدهللا87982

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىاسماء جبار كريم147869

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىنور قاسم محمد149132

زهراء علي حسن427932
بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىهبه ستار جبار95214

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىهبة خالد بدر498502

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىرضاء طارق نادي87836

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىمروة جواد كاظم427370

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىحنير  نارص زوري7285

االء عبدالكريم علي560093
بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىفاطمة كاظم خضير359549

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىفرح حميد احمد87337

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىدعاء قاسم حمد87443

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىنورس رعد محمد148508

ي ناهي496524
بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىابتهال غن 

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزهراء فوزي جودة7083

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىعذراء جاسم جبار42403

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىسمر احمد مجيد29018

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالرزاق نجم79978

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىعبير ناظم عباس7289

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىهند باسم عبدالرزاق6847

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىغدير نزار جبار92032

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىشهد محمد فاضل149215

سهير علي محمد149088
بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىريام سهيل عبدهللا87959



بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىدعاء كاطع حنظل87428

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزينب طالب حرز515455

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىنبا حسير  خزعل148922

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىمريم عيىس جاسم475271

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىايات خضير عباس6998

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىندى محسن عبدالرضا92796

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىشهد حسير  خزعل148903

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىاية طارق نادي87772

فاطمة علي محمد87086
بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزينب كمال شكر359711

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىلمياء جبار سلمان148324

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزينب كريم حسن475440

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىميالد صبىحي ثامر7163

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىاالء عبدهللا عبدالحسن496492

مريم احمد علي281321
دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننى

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىهدى حسير  عاضي7248

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىكوثر بدر عبدالحسن560104

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىنورالهدى صالح مهدي92395

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىارساء عطية داخل148754

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزينب سلمان امير 92721

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىياسمير  سالم خلف7138

ي جبار6833
دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىغفران هاب 

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىرشا دعير زامل7259

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىمها حسن هادي7128

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىايه ازهر عباس475598

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىاالء صباح كريم7047

ين نعيم تعبان496541 دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىشير

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىسحر كامل جبار281358

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىشهد كنعان مسلم280596

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىسارة احمد جعفر280722

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزينب شاكر محمود91617

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزهراء جبار داود90369

هبة ابراهيم علي87195
إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىمديحة جمعة عليوي52823

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىنور وليد رسن149112

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىدعاء فوزي جوده88268

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىشهد صباح رسحان359610

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىسارة عليوي فرحان560102

مريم علي محمد87093
إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىضىح محمد جواد93130

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىاالء عيىس جاسم475262

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىمريم بشير طه88011

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىرقية خالد عطوان427059



إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىهدى مؤيد عباس90254

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزهراء نعمان معن90690

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىزينب كريم كاظم427731

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىرسل عباس موس426942

حوراء علي محمد87090
إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىلقاء حسن مطشر89870

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىميمون سعدون صبار360392

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىمريم ليث يدهللا89806

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىمن  حمودي شبيب515580

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىسىح  فالح حافظ87200

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىنورالهدى قيس ثامر91142

زهراء علي جواد87304
إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىرؤى عبدالرزاق نارص89112

 علي ابوالهيل92610
إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىحنير 

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىسها حسن هادي92900

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىكوثر فالح عبدهللا149386

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىالهام خالد دعير426679

بكالوريوسالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىعلياء عادل فاخر280512

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىسهام نادي قاسم87120

وداد حمد غالي147741
دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننى

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىساهره عنيد عبود476233

دبلومالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىحنان شاكر احمد475553

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىرغد كاظم غضبان281295

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىنادية حسن عبود28601

إعداديةالوركاء71087الرصافة-بغدادأننىمن  عبدالمهدي صالح89002

 علي حسير 502383
دكتوراهآشور71088الرصافة-بغدادذكرمرتص 

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادذكررياض غضبان غيالن299581

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادذكرجبار هبل مفي  299695

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم عبدالواحد5135

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادذكرعدي محمد حسير 56851

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادذكرمظهر صباح اغميس4619

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد منعم حميد502489

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادذكروسام صباح مجور502265

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادذكرثائر عودة محمد5220

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادذكرسيف سعد هادي428387

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادذكرعبدالعزيز سعود خرص 256013

دبلوم عاليآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي محمد رضيوا5181

دبلوم عاليآشور71088الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل حمود4588

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرسعد صالح سلطان57258

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم عزيز44859

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد جخيور اكريم49204

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن هاشم جي 48100

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكررحيم عبدالحسير  حافظ48392



بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكررافد جواد كاظم48157

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي حسيب فزع300688

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرجمال سلمان جياد299751

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرسارة حسن موس56815

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا عبدالكريم151949

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرسعد خالد حاتم56646

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكراحمد حميد حسن461315

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكروسام ضاجي جاسم47322

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرجعفر ابراهيم محمد461097

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرحيدر قاسم عناد45005

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرحيدر جالل محمد نوري300658

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرحيدر فاضل حريز151513

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرفؤاد ساجت سلمان255583

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمهدي عبدالحسير  جي 301142

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرهادي علي هادي300919

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرجبار حسير  رحيل461253

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرنزار جاسم هاشم460689

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمهدي عبدالساده كطافه502283

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكراياد ادم حنظل48447

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمازن صبح جي 47684

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي فاخر علواش560273

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرحيدر ابراهيم احمد56795

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي مجيد46549

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرنوفل علي عزاوي45792

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي نبيه جعفر428558

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسام علي حسير 255632

ي461056
 
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعمر طارق رزوق

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمهند خليل ابراهيم46106

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعبدالباسط كريم عبداالمير300726

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد فيصل جابر48290

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكررسمد حيدر علي46028

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعبداالمير مصالوي رخش4577

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعمار هاشم مجيد255526

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكروسام سلمان عزيز517990

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح سلطان256057

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن علي عبدالجبار460708

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرفاضل كاظم خميس256542

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالستار جبار460744

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرباسم محمد حسير 4797

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكررسمد ابراهيم احمد300598

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  ساجت46077

ف نادر فاضل517946 بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرارسر

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمصطق  خزعل زبون299595



بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرسيف بشير حسن502396

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكراسامة قاسم سليم299356

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق جواد46183

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي سوري جعاز44464

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار غضب299375

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي جهاد قاسم461007

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا محسن536838

ي كريم44972
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكريارس راض 

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد ساهي428371

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد محمد255894

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرصباح غازي عزيز4874

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرراغد هشام عبود428308

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرصادق محسن حيدر428159

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعمر قيس نوري300520

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدالمحسن حنتوش536921

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعمار يوسف امير502233

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمنتظر صالح جبار560249

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرسيف جبار طعمة300084

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمهدي عبدهللا مهدي48715

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمصطق  جبار عمران46513

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمصطق  خالد عبدالكريم48251

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكراياد جاسم حميد47157

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمهند جهاد قاسم461128

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم عالوي299904

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسير  حبيب غضبان522481

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرنزار صباح نوري560235

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم عبدهللا49229

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرتحسير  حسن حسون536853

ي علي522505
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكركرار راض 

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرسعد رعد رمزي57194

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي جبار حسير 522542

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرصادق ظافر مكي48603

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرزبيد لطيف حسير 502238

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرسعيد عبدالحسير  هادي461362

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسن علي ابراهيم551914

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد رضا محمدعلي522690

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكراحمد جهاد قاسم256560

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرماجد محمد رضيوا301103

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرعصام محمد رضيوا299796

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرالكرار علي عبدالجبار460715

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح اسماعيل470242

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكراحمد عبداللطيف مطر48543

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرتيسير عطا حمزة48675



دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرايمن خالد غزاي460699

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكررسمد كريم يونس255603

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرمصطق  عدنان داود536785

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرسجاد رياض مطلك301183

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرامير هاشم عبدهللا299590

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرذوالفقار حيدر عبدالجبار255676

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرمرتص  عباس حسير 502239

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرموس فالح جي 299923

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرضياء حسير  عبدهللا427983

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرهاشم عبدهللا هاشم428765

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرطه حميد رشيد536885

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرنبيل كريم محمد46646

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي احمود اسفيح151485

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرسالم طالل خضير48577

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرطالل مهدي حسير 461158

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمروان حسير  مجيد299704

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرحيدر علي خلف299678

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكررائد ابراهيم حسير 56826

دكتوراهآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي فالح جوجي45742

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادذكرجعفر عبدالمطلب حافظ522643

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسام محمدعلي ابراهيم45051

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادذكرنورس طالب عبد461287

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادذكرمصطق  عويد شاطي45433

دبلوم عاليآشور71088الرصافة-بغدادذكرماهر محمد شكور300837

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرسجاد كريم ربة5215

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكراحمد يحنر حميد48983

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكريحنر كامل فليح44933

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرسيف رسحان غالم45818

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد ابراهيم45518

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعبدهللا كاظم عباس47763

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي محمد ماجد عبدالرزاق4974

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرطه بشير محمد522433

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي مازن عبدالرضا47943

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي خليل ابراهيم48244

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرزيد طارق جودة48619

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبداللطيف مطر461196

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكركرار محمد جخيور49181

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي كريم هاشم461335

ي536910
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمصطق  جبار راض 

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعمار كريم حميد5251

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  عبدالحليم45304

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرغدير محمد حسير 461299

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكريارس مجيد نمر299830



بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكراحمد ماجد ابراهيم48809

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكريوسف صالح حامد4825

ي عبدالحسير 300139 بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمصطق  ناج 

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد خليل ابراهيم48346

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرهادي حسير  علوان56618

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي نزار عباس47069

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرحيدر مىحي عبدالصاحب5052

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكررضوان عباس صدام45865

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكررسمد جبار غضب536943

هان جبار56736 بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمصطق  رسر

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم قاسم502258

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكريونس يحنر شعيب560330

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمصطق  شمس الدين حسن4580

غام علي حامد428381
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعباس عالء حسير 5171

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسير  فاضل جبار502306

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرزيد علي حسير 460918

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكراحمد صبيح محيسن48689

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكربشير حسير  حاتم256640

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي جعفر صالح5203

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي عبداللطيف مطر560303

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمهدي عادل نعمة48319

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبداللطيف مطر5416

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرطيف عبدالقادر داود46573

ي دبخ428780 بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعالء لعين 

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا مهدي48176

 علي حمد4714
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكريوسف عبداالمير عباس538842

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسير  فراس فوزي46343

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرسيف علي حسير 44938

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكروسام مشتاق طالب44525

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرفهد حازم رضا452359

يف48830 بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرسيف واثق رسر

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرفراس داود سلمان256454

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم محمد502433

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرطيف نصيف جاسم300784

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرسامر وسام رزاق47736

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرامير وسام رزاق46875

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعمار عبدهللا صاحب300997

يف علوان46689 بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكراحمد رسر

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم حميد4772

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي عبد جي 255267

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي كريم حميد5161



هان جبار56721 بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمعتصم رسر

 احمد علي48397
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكركرار كريم ريه57217

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكررشدي حميد عبد502232

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم عباس45500

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمعن جاسم معن48783

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمنير خالد حسون5080

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرجاسم عبد جاسم300177

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرجعفرالصادق عامر طاهر299667

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح حامد5247

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكركرار عالء نارص255249

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  باوي300050

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسير  هادي حسير 299140

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرحيدر رائد محمد299715

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمنير محمد مهدي255573

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرهمام حسن منىسي48356

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس محمد45609

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم جاسم5119

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكركرم اياد مكي5254

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسير  مجيد مهدي151228

 علي48279
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حسير 

ان فوزي عبدهللا48031 بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرسي 

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكراحمد انعيمة رية5166

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكررامي محمد حردان522562

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرذوالفقار خزعل زبون56629

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرحارث علي حسير 45080

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرقاسم حسير  قاسم502253

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمدحسن جواد كاظم45988

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالرسول هاشم48219

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرليث عبدالرسول هاشم48192

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكريحنر مهدي عبدهللا460899

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرسعد فرحان جبار46493

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن صدام46131

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرعمار موس جبار502495

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكررساج حسن عبدالهادي428718

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد رياض كاظم428593

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم هاشم56612

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرطالل دريد خليل4703

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم حسير 151661

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمجتن  ماجد مطلك45615

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد صمد محمد4628

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرنور الدين رعد رمزي45546

ي رمضان47830
إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمرتص  راض 



إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي لطيف جميل48742

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمنتظر طالب عبدالواحد428260

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمهند عماد مجيد47773

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسير  فالح غازي5034

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي رسحان غالم حسير 45846

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد نادر فاضل47123

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد صالح4652

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرليث فاضل حمود48973

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسن عصام محمد48222

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرجعفر محمد كاظم44768

يف46767 إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرنورالحسير  ضياء رسر

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمصطق  ستار محمد4890

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسن ازاد سلمان301215

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرعباس علي جبار151762

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرغيث باسم عبدالباري5338

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرعبدهللا علي ابراهيم56607

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمهيمن مالك محسن45021

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكروائل علي محسن4783

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسير 461181

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا جاسم44711

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمدحسير  جواد كاظم45830

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسن صالح حسن502228

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرحامد علي حامد428042

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسن فالح وحيد45560

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرعبدالحميد عالء عباس523655

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرموس خالد مصالوي502362

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكررياض منتظر عبداالمير428497

 عبدعلي45758
إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكراحمد حسير 

يف علوان44564 إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي رسر

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرعبدهللا مجبل عودة502351

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرسلوان فيصل جابر4806

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمصطق  سالم جبار428280

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرسيف علي خليف461073

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح حامد48642

ي255467
إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد راض 

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكراحمد محمد عجىمي47165

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم جاسب428346

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد عبداالمير عباس538880

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرعمار جواد كاظم461450

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرامير عبدالرسول شمال299640

 علي لفته502484
إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرموس علي حمود151349

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالمهدي جبار48848



إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسير  فاضل جاسم451165

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرسجاد بشير جاسم48822

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمهند كريم صي 300634

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسير  نارص فاخر536916

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد طارق محمد57237

يف45528 إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسن قيس رسر

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرسجاد عباس كاظم460954

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمنتظر جبار صدام5244

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرهادي سعيد عبدالحسير 460725

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرعلي رياض كاظم428649

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد مالك بدوي56697

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرجعفر صادق شمال4883

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرمحمد سمير سلمان428356

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالرحمن هاشم46200

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرهاشم حاتم علي46287

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرسعد عبدالحسير  عليوي44986

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكرعقيل حسير  حاتم256186

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادذكراياد عويد عبد512089

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادذكرصالح حسن حلبوص5224

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادذكرحسير  سلمان داود256426

ي عبدالرحمن عبدهللا300107
دكتوراهآشور71088الرصافة-بغدادأننىاماب 

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادأننىجنان جبار عبود499362

دبلوم عاليآشور71088الرصافة-بغدادأننىنوال كاظم ابراهيم48115

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىنضال خوام صاحب46609

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىسوسن اسماعيل محمد4561

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىوصال عبداالمير عبدالحسن428336

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىمائدة ابراهيم حسير 48532

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىاخالص حسن داغر47271

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىايمان عباس مطلك502236

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىتمارا عبدهللا مجيد460757

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىزينة عبدهللا مجيد502469

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىخلود وليد محمود255540

ي292521
 
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىاحالم حميد عوق

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىزهرة سلوم عباس301250

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىماجدة كطوف جلهم48652

ة توفيق كرم522462 بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىسمير

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىسهاد صبيح كاظم45578

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىكوثر عبد صيوان4601

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىسحر جبار كاظم256106

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىايمان محمد جاسم299764

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىعلياء ابراهيم قاسم461472

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىرباب عبدالكاظم حياوي56626

ي151266
 
زهراء علي عبدالباق

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىانوار طارق محمد299662

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىنورا عدنان صابر458864

هيام هادي علي300870
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننى

رجاء نجم عبدعلي536869
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننى

يف علوان46001 بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىهيفاء رسر

ي460939
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىسارة هادي غن 

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىماري فاضل جبو45463

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىسىه كامل ضيول460801

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىاسماء جاسم نارص45869

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىنجالء فليح حسن460660

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىفاتن عبدالرسول هاشم47390

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىحال جميل عيىس151187

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىمريم عبدالرحيم كاظم300813

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىسمر عبداالمير طه502317

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىبيداء قاسم عناد299856

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىهند عصام محمد300954

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىتيسير سمير كاظم46150

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىلينا كريم هاشم45031

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىرشا محمد عبدالرزاق44671

اية علي احمود151323
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  حسان460965

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىسجود احمد لفته47533

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىرسل رعد رمزي45919

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىهيفاء فليح حسير 151195

اشواق علي مهودر46955
دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننى

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىعلية جابر كيطان365550

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىمن  كطوف جلهم57162

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىايمان عبدالواحد عبعوب536906

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىشيماء موس علي48135

وق مهدي ابراهيم4570 دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىرسر

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىاخالص جاسم فرج49253

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىرشا فاضل حريز461209

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىاالء كاطع عبود46234

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىخلود فاضل حريز461222

 غالي522574
دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىامل عبدالحسير 

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىناجحة صفر رضا256614

ي560349
إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىشيماء هادي غن 

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىاية عبداللطيف مطر502459

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادأننىهنير  محسن غازي56633

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادأننىمشة نصيف جاسم299727

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادأننىهدى ابراهيم مفي  255516

ماجستيرآشور71088الرصافة-بغدادأننىضىح ابراهيم مفي  255556

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىشهد مشتاق طالب45678



بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىجوان صدام طيب151295

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىرفل صالح حامد4849

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىطيبه احمد لفته45729

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىبنير  مالك بدوي56682

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىبسمة عزيز حليحل220033

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىمروه ضياء زيدان49042

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىنادية صالح الدين حسن4680

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالرسول هاشم48713

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىغدير بدري حسير 428751

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىارساء جاسم حميد47121

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىزينب عبد كاظم300757

مينا احمد علي48460
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىطيبة كاظم عباس47225

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىجنان عالوي محمد502331

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىبنير  وليد جبار56837

سحر سعد علي45779
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىضىح رضا محمدعلي45083

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىايناس عدي محمود44617

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىشيماء كريم سوادي151568

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىاطياف سعود خرص 255982

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىميس محسن عبدالواحد5206

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىدعاء صالح الدين حسن4664

مروة جميل علي45637
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننى

مريم احمد علي56707
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىبتول ابراهيم لفته299783

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىزينة كريم صي 45949

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىمريم عبدالرحمن هاشم41063

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىنبا ضياء حسير 48065

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىايمان عدنان شاه مراد256230

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىيش نوري جاسم460777

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىفاطمة ماجد رسن48481

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىزهراء طارق حميد49126

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىارساء علي عبدالفتاح299981

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىضىح خالد كريم499368

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىنادية ابراهيم لفته460867

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىهدى جاسم عالوي460816

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىاسيل عزيز نعمة4959

فاطمة علي حسير 45360
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىهاجر جواد كاظم57130

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىيش عبدالقادر داود46613

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىغدير محمد رضا461242

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىصابرين صالح الدين حسن5126

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىتبارك عبدالمطلب حافظ502289



بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىحوراء كريم يونس4737

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىناريمان صالح رحمه46728

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىنور عبدالهادي مجيد255721

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىشهد فالح وحيد46844

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىتارة سلمان عبدالقادر45343

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىمها هشام عبدالجبار151141

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىزينب ستار محمد4549

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىبراء عبدالرحمن هاشم45971

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىرواسي كريم هاشم48884

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىاية حسير  كاظم461410

ي153009
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىهديل حسن راض 

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىمروة احمد لفته45946

نور علي حسير 428173
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىطيبة طارق حميد49088

ناردين فهد علي46031
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننى

از عبد جاسم255294 بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىاعي  

ي علي536927
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىسارة راض 

هان جبار56657 بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىمها رسر

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىورود هيثم محسن45907

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىمنار كريم سوادي151542

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىوسن ستار جبار255853

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىمروة عالء عباس525369

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىميس عبداللطيف مطر48745

 علي عبدالفتاح256495
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىحنير 

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىزهراء رعد خضير299953

سالي منتظر عبداالمير522726
بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىرسل ثائر لفته4760

يف46440 بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىعذراء ضياء رسر

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىانمار كرم صي 48506

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىنورة عالوي محمد502508

هللا255807 بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىزينب لطيف خير

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىسفانة سمير كاظم5235

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىندى جاسم عالوي428093

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىهديل سعد عبدالحسير 45676

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىهديل كريم هاشم255766

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىسارة سلمان حسير 48196

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىاخالص يحنر حسن45398

ي300005
دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىدعاء حسير  حسوب 

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىنورس حسن صدام47445

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىسحر نعمة فلك44818

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىتق  محسن عبدالواحد48941

عفراء عدنان محمدعلي47899
دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننى

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىايمان داود سلمان45701



دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىنغم عباس جعفر299152

 علي حسير 255381
دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىرنير 

 علي560264
دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىريم حسير 

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىعبير يوسف علي5132

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىاقبال عيدان سهر4691

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىزهراء طالب فياض368962

افنان علي عبدالحسير 56755
إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننى

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد صالح299409

ايات علي عبدالحسير 5229
إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننى

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبدالرسول هاشم56893

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىمريم صادق شمال4745

عقيلة حاتم علي48897
إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننى

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىزهراء صباح غازي47611

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىزينة عبداالمير عباس538854

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىروى عامر عطية46984

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىسماء محمد عبداللطيف461036

ي اسماعيل151179
إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىزهراء حق 

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىارساء طارق محمد299643

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىايات جاسم عالوي428135

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىنغم غازي كاظم277292

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىروان عالء حسون60986

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىزهراء صالح حامد48671

مرام علي حسير 47459
إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننى

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىهبة سالم عبدالرضا45401

يف46378 إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىسارة واثق رسر

ة سمير كاظم4967 إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىامير

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىحوراء صباح غازي48582

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىختام كريم هاشم48917

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  حامد48949

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىبناز ازاد سلمان47065

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىنورالهدى صاحب اسماعيل256592

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىرتاج عالء حسون33047

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىمريم صادق ستار502413

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىماب صادق ستار522630

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىدالل ضياء حسير 47861

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىشهد صالح الدين حسن502250

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىزينب كريم هاشم56669

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىطف سمير كاظم48553

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىاشواق لفته عطية47993

بكالوريوسآشور71088الرصافة-بغدادأننىهناء كاظم محمد299158

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىجنان جبار عودة502247

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىسناء كاظم محمد299146

دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىشيماء رحيم كريم299134



دبلومآشور71088الرصافة-بغدادأننىنداء عبدالحسير  نارص49005

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىايناس عامر ابراهيم49154

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىهدية سوادي علوان48797

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىانعام عبداللطيف سلمان536938

إعداديةآشور71088الرصافة-بغدادأننىالهام عبدالرزاق فرحان46919

ماجستيرعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمنتظر جاسم محمد174589

ماجستيرعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحامد فرج عبدالحسير 7976

ماجستيرعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرليث حميد محمدعلي301918

ماجستيرعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحيدر نارص سلمان8123

ماجستيرعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعامر كاظم عبد355292

ي ديوان77142 ماجستيرعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرصباح باج 

ماجستيرعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحيدر سعيد فكع302473

ي77997 ماجستيرعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكركاظم حميد العين 

ماجستيرعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالكريم قادر7896

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكررافد محمود حسن424108

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرخالد علي ابراهيم536086

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحكمت فيصل قاسم355975

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدمسلم علوان8021

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعاصم مسلم قاسم172440

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعدي مهدي فاضل171962

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد والي8017

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكربهجت فيصل قاسم502133

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعباس حيدر جي 69121

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرلؤي عباس حمادي69883

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعبداالمير عبدالهادي محسن87073

ي77326 بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرصباح عباس عبدالنن 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد عبدالوهاب7984

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد رياض مقداد423840

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرقاسم محمد فهد561086

ي اسماعيل8187 بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحارث العين 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحيدر علي رجب172729

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكررزاق حسن فكع302138

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمصطق  خليل ابراهيم536115

ي174176
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعبداالمير جميل راض 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرسعد جمعة موس301490

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراحمد عصام ضاري502147

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم جوجي174645

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراحمد عبود حميد8047

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحيدر سعد خلف303124

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد حازم جودة302830

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكروليد صالح فرج172117

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد423776

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرطالب جاسم مسلم78027



بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكربهاء فرج جابر561155

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم عبدالجبار303147

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرغسان سهم ملك301504

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرسامر محمد كامل502214

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدهللا عبود87074

ي302615
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالرزاق راض 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحارث شاكر محمود7883

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرهاشم مرجاح شبيب301524

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمهند محمد علي7889

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرضياء عبدالحسير  موس8083

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرامير فاخر نعيم173604

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراحمد محمد صالح اسماعيل469833

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  محمود72133

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم محمد302855

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي صالح7873

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسير  نجم عبود502162

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكررسول عباس موس7924

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراحمد يوسف مسعود8025

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرصفاء حسير  عبد69857

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعبدهللا فليح مهدي72636

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكركرار علي محمد174376

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعقيل جواد علوان301553

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحيدر مؤيد مصطق 356035

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم جوجي172077

 فرج جوامير75675
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكروسام محمدمحمد جواد173425

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد خزعل جلوب175644

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعدي دعير كاظم172568

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرميثم عادل جعفر302561

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسنير  قاسم محمد173476

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعيىس عادل جعفر301700

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكريارس عصام ضاري78036

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي مبارك صاحب172143

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  محمد72890

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم محمد172692

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرقاسم عبدالواحد جي 175670

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبدالخالق عبد71610

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد ميكائيل حسير 561109

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرليث فالح حسن301853

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراحمد رعد سعد71163

 ابراهيم عبدالحسير 302665
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعباس سعدي الزم8135

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمنذر هارون احمد75871



دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعباس اسماعيل عويص423972

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي فاخر عباس423729

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد علوان172242

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسن محمد حسن302273

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعقيل جمعة هاشم8073

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمهدي عبدالعالي هادي7943

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس حمادي172259

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالمحسن علي75546

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحيدر علي محمد8041

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعادل يونس صبيح174211

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكريارس ضياءالدين مجبل72757

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  محمد8071

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسير  شاكر حسن8065

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  علوان7946

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسن محسن حميد355820

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرخضير عباس حسن76662

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعمار جاسم خجوري398334

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمود جمعة موس171998

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعمر فائز كامل77088

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرماجد كاظم ماري78061

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحيدر خليل ابراهيم71833

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد فاخر عباس470103

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكروسام سعدي خورشيد302407

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرصفاء علي حسير 7926

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرنبيل اسماعيل مهدي7928

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكربارق خامد خضير8105

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرسعد حازم جودة356712

ماجستيرعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعمار جواد طاهر74744

ماجستيرعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالجبار داود78023

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرحيم كاظم8139

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد حكيم حاتم69056

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد ادريب8053

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعباس حسن عبدالسادة78050

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمصطق  طالب عبدالعالي87078

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي حكيم حيدر77842

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراوس فاضل عباس75622

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي حسن عبود301796

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرميثم حسن محمد71257

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمرتص  عباس يوسف76133

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحاتم اكرم طاهر78010

 علي حميد470023
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحيدر حاكم لفته172480

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراحمد كريم ثامر77052



بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسير  جي 8059

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحامد عزيز جواد356121

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محسن175284

ي174037 بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكريوسف محمد عبدالنن 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي كريم هاشم502112

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرايمن عبدالرزاق خرص 536168

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد اكرم فرج173025

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمنتظر صاحب حمود7881

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم خجوري512095

 عبدالرزاق علي302639
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسير  حسن عبدالساده7897

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرسند جبار محمد175756

ي77575 بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرباقر احمد ازبير

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي فرمان يارمامي172323

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرجعفر شاكر محمود8038

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرايمن كريم ثامر77432

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسير  رضا فاضل87075

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي عباس يوسف71286

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراحمد حميد محسن7918

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراحمد محمد نارص173121

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمرتص  رافع عبدالحمزة7905

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرجواد عبدالهادي جواد76056

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرليث هيثم احمد7904

ي مىحي69788 بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرليث راج 

ي77235 بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمرتص  عباس عبدالنن 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم هاشم77666

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحسن عبدالكريم حمود74883

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد خضير عباس301474

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسن نصيف جاسم87080

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعمر مزهر طالل302800

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد حميد69596

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكريوسف جبار حميد469878

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراسامة ضياءالدين مجبل69758

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحيدر سلمان مسلم303076

 علي74670
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكركرار حسير 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراحمد كريم فاضل71326

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد قيس سامي301417

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد حامد عيدان302965

ي73344 ي عبدالنن 
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرسجاد راض 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحمزة ثجيل عيال7990

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم داغر502203

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرنىه كاظم جواد302422

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراحمد خالد توفيق76256



 علي نواف73239
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  فرحان302323

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي جواد عبيد301968

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد سهم ملك8070

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرسيف احمد سعيد73108

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرطه قاسم داخل77743

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمصطق  ماجد صخيل356311

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمصطق  باسم كاظم77372

غام جاسم محسن175321 بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسن رافد محمود424085

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحميد عزيز جواد302597

ي75727 بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمرتص  احمد ازبير

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرهشام خالد هاشم172765

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرالحارث محمد عبد561100

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد شيحان451162

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسام كاظم عزيز174524

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي محمد خضير8001

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرخليل ابراهيم عبدالسادة172386

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرصفاء جعفر محمد561077

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمصعب خرص  محمود301517

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرسيف ثاير احمد175019

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمدصادق جاسم محسن172610

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعمر ضياء نصيف77698

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراحسان عدنان نبات72590

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان عبدالحسير 174339

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمؤمن خالد علي536001

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي حسن نارص172357

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرغيث عدنان شنون71802

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرسجاد منترص يحنر469984

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمؤمل جواد كاظم7885

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم يتيم355896

 علي حميد7981
إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسير  حامد داود174073

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرسجاد مذري حسير 173711

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسن عامر حسن71106

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراحمد مؤيد عبدالجبار302926

 علي جودي469913
إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكربشار علي جودي469899

 علي301390
إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكررضا كمال عطوف76509

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراحمد حسن علي72322

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمرتص  سفيان جميل70035

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرخرص  قاسم يتيم357315



إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس فهد8100

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمرتص  قاسم عكلة172036

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي رعد سعد75816

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكركرار مذري حسير 72376

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراحمد غازي فيصل469863

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراحمد باسم عدنان75937

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكركرار حيدر نارص8076

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسير  ابراهيم عبدالسادة302452

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسن صاحب حمود8077

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم عكلة355346

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسير  كمال عطوف76413

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسير  حسام يوسف301662

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرهادي حسن نارص174437

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرسيف سعد قواز469814

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكراحمد علي كاظم72186

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعامر محمد قاسم172158

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد مظفر سليم424054

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرسيف مناف كامل303047

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمنتظر كاظم عودة175148

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدااليمة شيحان164929

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي عبدااليمة شيحان303206

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي رعد وحيد75207

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمنترص يحنر كماز469928

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمرتص  جمال عباس173772

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحمزة احسان محمد174703

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكروسام فالح حسن73007

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي احمد عبود7962

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي نبيل محمد174120

 مهدي عبدالعالي87076
إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعلي احمد خزعل69507

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكررعد حازم جودة356184

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكريوسف عباس حيدر469727

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكربالل ماجد وهيب175243

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمحمد عماد عبدالزهرة173266

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرجسام نافع عباس356918

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرسجاد ابراهيم عبدالسادة173308

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكروليد خالد هاشم172974

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرلؤي باسل حميد173520

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرايمن جواد كاظم77643

ي502212  جبار لعين 
إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعماد طالب محمد71190

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرسالم والي ناشور69916

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرعادل رمضان عبدالواحد423691



دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالرضا خلف469783

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم كريم355234

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرحيدر زيدان خلف5239

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادذكرمشتاق خالد فتاح175397

ماجستيرعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىضىح عبدالكريم قادر77107

دبلوم عاليعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىفضيلة عبدالكريم سالم356561

ي كريم355514 ماجدة عبدالنن 
دبلوم عاليعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننى

حنان قاسم عبدعلي356421
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىوسن صباح فليح76846

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىسعاد حسن جي 7894

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىهند عباس كريم469950

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىانتصار احمد محمد302073

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالجبار داود173159

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىصفاء جمعة حسير 8029

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىمن  هدوان زيدان7995

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىنور كاظم محمد536153

ي8007
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىارساء علي هاب 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىذكرى احسان حمودي173216

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىزينب جمال جابر469848

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىشيماء خرص  خزعل7951

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىاسيل موس بالسم74794

دعاء علي والي69166
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىراجحة عبداالمير يسير76364

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىحنان عبدالحسير  كاظم77203

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىنور جاسم محمد77458

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىحنير  كريم حسون74968

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىمريم اكرم طاهر7970

سارة علي حسير 7861
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىمروة حسن محمد302481

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىزينب جاسم خجوري512070

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد بخيت69825

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىبيداء موس لفته302721

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىثناء عبدالجليل محمد71943

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىحياة كاظم محمد72455

ي76641
دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىالهام مجهول كاب 

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىياسمير  ياسير  يوسف476186

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىسعاد حسير  علوان172908

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىفاتن سلمان محيسن7965

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىسناء حسير  علوان172871

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىعذراء رمضان عبدالواحد424070

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىسهير فاضل حسير 174991

ي كريم302521 انعام عبدالنن 
دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننى

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىدالل جبار سعد172097



دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىفضاء عجيل خضير302498

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىنجوى حسن عبد536063

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىشيماء مهدي صالح69940

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىسناء عبدهللا محمد172090

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىتق  محمد عباس301514

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىزينب جاسم كاظم76154

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىنها سعود عبدالعزيز7961

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىمروة محسن فاضل302013

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىزينب محمد خضير73388

ة جالل عزيز536008 إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىسمير

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىفريحة عبد فرهود301535

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىتبارك عدنان مالح301822

ماجستيرعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىايالف محمد عبد561138

ماجستيرعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىماثر عدنان فالح75507

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىمريم باسم عدنان70113

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىافراح حميد محسن8132

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىفرح عباس عبد77021

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىاسماء جاسم محمد71765

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىايناس كاظم عبدالصاحب76888

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىسارة شهاب احمد77402

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىشهد احمد جاسم174264

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىمروة عباس مانع561146

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىصابرين نارص حسير 72052

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىلىم عبدهللا جاسم172524

مريم علي حسن75237
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىتمارة فاضل محسن76455

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىدعاء عبدالرحيم كاظم77275

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىرسل اكرم فرج7907

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىغفران سعيد فكع175720

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىنور طاهر نارص69549

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىهدير احمد محمد301544

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىعبير كريم هاشم72500

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىتبارك مهدي عبدالكاظم76292

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىمينا مقداد حسير 71892

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىنور عدنان مالح173676

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىارساء مصعب محمد171975

زهراء علي نواف75581
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىفرح قاسم محمد7872

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىحنير  جابر قاسم74705

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىشهد حيدر محمد8056

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىشهد شوكت علي8126

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىرؤى مزهر طالل302761

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىسارة ضياءالدين مجبل69462



بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىزهراء جهلول حافظ70161

فاطمه علي نواف72859
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىدعاء سالم دوجي301567

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىانغام فليح حسن76917

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىعبير سالم حسير 8136

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىرسل سالم عبدالوهاب172085

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىبتول جاسم محسن172651

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالعباس مجيد76015

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىشغاف خالد علي7912

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىزينب احمد عمر76195

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىغفران امجد شنون172129

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىوالء خليل منصور76322

 علي424100
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىبيداء حسير 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىضىح مذري حسير 76082

اية علي مجيد8062
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىاية محمود كاظم7875

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىسلوى عبدالحكيم حسن7920

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىشهد كريم عبداالمير75043

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىزهراء جمعة عمر424204

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىعذراء خماس حسير 72946

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىسارة عبدربه مجيد77802

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىايات مصعب محمد174751

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىزينة ريسان انعيمه76590

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىدعاء سعدي الزم75480

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىمها سعد عدنان72718

ابتهال علي كاظم71493
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىسارة فاضل عباس75984

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىمالك نديم عبدهللا355603

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىسارة احمد جاسم502185

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىشذى ناطق ياسير 302551

ي77484 بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىهند عباس عبدالنن 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىهند فليح حسن76964

 علي هادي561170
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىحنير 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىايه امجد شنون75147

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىمها جمال قاسم175049

ي302463
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىمسار حسن راض 

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىرندة احمد حسير 75400

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىنور سعدي الزم69399

سارة علي حسير 75455
بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننى

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىهالة اياد جبار29227

ي301720
دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىرهام حسن راض 

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىهند جاسم فاضل7901

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىزينب علي مالح301591



دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىرسى نزار فالح172137

ي77549 دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىنور عباس عبدالنن 

 علي78120
دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىهبة حسير 

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىهناء مصطق  عبود469827

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىهدى هللا زياد محمود77769

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىنبا سالم داود536029

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىتبارك ستار عباس501655

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىفرح محمد عبدالواحد301457

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىياسمير  طالب جاسم302533

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىشيماء محمد محسن470045

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىريا عبدالرزاق خرص 302507

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىزهراء ناظم كاطع71400

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىبنير  قيس عبداالمير69633

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىرسور حكمت فيصل356250

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىمروة مؤيد حافظ172025

 علي والي72678
إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىبنير 

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىمالك جميل سالم78091

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىاالء كاظم عبدالسادة75785

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالرحيم كاظم469760

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىمالك طالب جاسم302543

ورود علي حسير 7939
إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننى

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىحوراء كريم عليوي72801

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىصبا جاسم محمد172799

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىسارة حكيم كاظم172276

 خالد علي8090
إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىلجير 

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد عودة8069

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىهمسة اياد جبار8097

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىرقية عماد عبدالزهرة173063

ي درويس87077
إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىفاطمة راض 

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىاالء حسن هدون28922

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حكيم كاظم175342

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىنور ضياء فاضل87079

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىكوثر حامد داود74832

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىفاطمة جمال جابر502179

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىارساء فليح حسن87072

زينة علي حسير 7942
إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننى

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىكي   زيدان خلف301344

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىرونق رياض غازي7954

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىفاطمة ريسان نعيمة76543

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىمالك محمد عبدالمحسن175481

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىهالة احمد محمد302697

ماجستيرعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىسنان عطا عبدالحسير 77351

بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىانتصار جاسم محمد78122



بكالوريوسعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىندى عبدالرزاق عبدالحسير 302306

ة صاحب محمد71431 دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىامير

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىنىه نارص محمود301426

اس جبار صاحب7914 دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىني 

دبلومعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىزينب غازي عودة7935

ي371964
إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىاخالص شبيب مغيىسر

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىامل عبدالوهاب عبدالهادي7898

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىزينب علي حسير 75305

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىنادية عبدالزهرة حافظ71536

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىايمان كاظم كريم172016

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىكميلة كريم نوار302888

ماجدة عبداالمير محمدعلي173347
إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننى

إعداديةعقبة بن نافع71089الرصافة-بغدادأننىهدا حسير  كاظم175183

دكتوراهاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل مهدي122801

ماجستيراألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعباس مزهر صيهود516022

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرسامي خلف نجم97603

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرهادي حيدر هاشم516238

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرصبيح هاشم محمد179743

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالسادة كاطع383633

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرهادي فرج كريم180706

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمهدي خلف شندي122684

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرجمعة سعدون سلطان122930

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحامد علي بدر122640

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرسعد محسن جاسم188336

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعقيد خميس حسير 459233

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن هادي122702

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرفاضل غازي غضيب188236

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرجميل عليم علوان384720

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعادل علي محمد383753

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكركريم يوسف حجام188836

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرجبار حسن كشاش517269

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراكرم هاشم حميد517192

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرهشام جاسب حسير 180523

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرزياد رحيمة محمد547519

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرستار خلف نجم181582

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرابراهيم خليل دهش122911

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرجميل كاظم حسير 517242

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد علي محمد384537

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعبد محسن علي459024

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي زورة درك122897

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد حنون فليح122903

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرانور صبيح خلف457843

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعبدالجبار شنيشل غليم458073



بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرجالل نصيف حمزة188833

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكركريم عليوي محيسن122653

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعبدالعالي عبدالحسير  داخل458922

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكريارس نمر عنكود122722

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرنجم عبعوب مساعد384961

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكركريم علي محمد181296

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعبدالخالق علي محمد122726

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محسن احمد122779

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالسادة كاطع122703

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم حسن459061

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم محمد179110

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراسامة هاشم حميد554670

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرصادق مثيل جبارة507215

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكررزاق هليل اكليهم384940

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرطعمة حسب حسير 384742

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعدي عباس كيطان188848

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكررعد كريم حميد122928

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمهند جمعة علي384727

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحيدر جميل علوان384312

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحامد عبود رحيمة98250

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكروعد عباس سلمان188171

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي محسن جاسم143588

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرسليم كحيط جاسم561597

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراسكندر جبار مطشر458655

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرذوالفقار صدام علي383968

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعقيل مجيد بريسم143560

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرانس محسن جاسم97743

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير  حميد عبدالرضا122764

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعبدالباري جبار نعيمة188989

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكررحيم عودة ضيدان384470

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمنذر كاظم خلف459110

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعبداالمير عطية عبدالحسن384981

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراسعد نجم عبود123051

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمود لفته صيوان122793

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمهند محمد خلف384374

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل جاسم122766

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعبد حمود الزم516827

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم حسن384650

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم شياع384942

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن عبدالواحد497426

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي حسن جبار180740

ي143604
بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحبيب حميد راض 

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرسجاد طعمه حسب517445



ي517311
بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعدون شاب 

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي ضيدان عريب507192

هان زويد97669 بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد رسر

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرسالم كاطع عالوي188035

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرصباح علي بدر188050

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي عليم علوان97657

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرصفاء نارص حمود515887

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعباس حنون فليح181389

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمجيد حسن جي 97642

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرماجد محمد عالوي188201

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي جميل غالي516106

ي97728
دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمنذر حمدان راض 

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرصادق جبار جودة459195

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي زياد رحيمة558230

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكركاظم جبار شذر458800

 حسير  مجيد458552
دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكروسام هليل زوير97625

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالجبار شنيشل459650

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمهدي جبار والي516147

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرجواد قاسم سلمان188319

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرسجاد علي عبدالحسن180366

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسير  ابراهيم459315

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعبدالعباس هادي حران187325

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحامد حسن بشات383642

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكروسام حميد عبدالرضا179226

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير  عبد جاسم122673

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمصطق  ستار جبار122905

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرسول حسن122789

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراياد علي عبود383887

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي فوزي عبدهللا190104

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي ثامر عيىس459872

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمرتص  خرص  نارص384128

يف خليف458735 إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير  رسر

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعادل جبار نارص97891

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس حسن384495

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم سهر122784

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمجتن  خرص  نارص384075

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد علوان كاظم385070

ماجستيراألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم حميد384803

ماجستيراألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم حسن143525

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرامجد محمود علي188568

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحيدر محيبس حميد97840

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد بدر مهدي122854



بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحيدر درسر طعمة122978

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي غميس حسير 188970

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكروسام حسير  خشان457965

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكركرار علي هليل122992

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحبيب جاسم بايش97872

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  حمادي187993

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسن جودة عودة515821

 صباح علي188591
بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعباس حميد سالم458043

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعماد صبيح سعدون188069

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير  حميد جاسم190062

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمنتظر كريم خلف143619

ي187941 بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمرتص  سباهي العين 

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد محمد خلف384908

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكركرار ستار يتيم188058

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرانمار جبار كاظم190045

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  غازي458579

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محيسن189002

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالحسير  موس400241

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعمار جاسم كاظم187913

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد محمود علي189044

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكروليد ضياء حمدان517482

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرهناء كامل عبدالحسن547521

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد384360

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن صباح123045

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي طالب سهيل400193

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرسجاد كاظم حنون240051

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم عودة97717

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكركاظم عامر عليوي122633

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي عامر محمد188786

 علي زوره180190
بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمرتص 

 علي ثامر515536
بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمرتص 

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعباس عاشور جاسم384856

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد نعيم جي 459356

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم حران179352

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرزين العابدين نجم عبود122907

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي نارص محمد122665

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرجاسم جميل عليوي122718

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد عيىس شلتاغ122620

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي وسام هليل459856

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد علي حسير 188287

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم عودة515907

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم سعد122661



بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحيدر الزم داود384386

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحيدر حمزة حسن123015

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد صبار عبدالحسير 406898

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسن علي حسن517366

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير  يتيم سيد180822

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحيدر سلمان حسن188147

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير  هادي عبدالحسن384950

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكررسول فيصل حسن459601

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالرضا وسيم123007

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرجعفر موس موحان188843

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محمد190133

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرايمن خالد دواي122807

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير  ثجيل نعمة122999

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحبيب حميد سالم384903

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرابراهيم رزاق محيسن123069

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعادل حسير  حمادي188154

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكربشير سلمان ميلي98175

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرضياء حبيب مطر400152

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرباقر مجيد بريسم143536

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد يوسف نومي515974

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرشاكر محمود علي190049

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسن علي عبدالحسن188623

ي190121
بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمسلم عنيد حسوب 

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرقاسم حسير  حسن122628

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  حسن97859

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد صباح حسن189039

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد عقيل ضيدان516760

هان زويد517487 دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي رسر

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمنتظر ستار خلف123032

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد وليد شاكر516551

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكركمال كاظم طعمة384220

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد سالم122980

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرصفاء كريم امويد190058

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرطه حسير  مجيد458514

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرسيف علي جي 515949

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرسهام هبل غالي98273

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد جمعة كريم123066

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعالء عادل عامر97821

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي عودة رحم239833

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمنتظر صي  خلف384954

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد الزم188773

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمصطق  هادي حران188817

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرجمال بريسم صابر459286



 علي جاسم123031
دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي384172
إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسن كاظم كباسر

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسن صباح علي188995

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد باسم محمد188795

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم عليوي189032

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرباقر خرص  نارص122678

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد حسن حسير 188017

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكركرار جي  ثابت122691

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمرتص  يوسف نومي122626

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي نعيم جي 384515

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعمار فالح عايز188077

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير  حيدر حسير 187930

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  حسن122984

ي كاطع384628
إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد هاب 

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسام عبدالزهرة سلوكي400227

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير  حيدر يارس181262

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرباقر جاسب عطية122922

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمرتص  جاسم محمد240011

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي جاسب عطية385027

 احمد خضير240333
إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي سالم جي 384280

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم جبار517422

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمرتص  شاكر قاسم384886

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي جبار نعيمة179303

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي سمير عزيز516123

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد علي زورة178918

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكركرار عودة خليفة383998

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكريارس حسن علوان122715

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمؤمل نعيم جي 385043

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسب خضير190035

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير  فنجان مرهون515862

 علي عبدالحسير 122579
إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكررسول رحيم حسير 190155

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي جي  ثابت122681

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمصطق  مجيد حسن179581

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحيدر عبد حميدي384660

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحيدر جميل عالوي188268

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي كريم جي 179000

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح حسن123067

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم عودة97919

ي400204
إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحسن رشيد راض 

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي صبار عبدالحسير 404843

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي رياض فياض190111



إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرميثم حاتم هليل122917

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرسجاد محمود علي188298

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمصطق  ستار خلف122731

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم محمد122567

 علي عبدالحسن516584
إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكركرار سعدي صايح405048

 نعيم جي 384341
إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي عبد حمود516958

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمصطق  شاكر قاسم384892

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد عيدان هادي188558

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي حسن كاظم122812

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمجتن  محمد الزم190038

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد هادي حران187902

ي384563
إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد رشيد راض 

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرموس صبيح هاشم179691

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق عباس188024

ي179647
إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم كباسر

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمود احمد جي 181223

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكررسول علي حسان188631

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي عمار رحيمة187313

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي كريم عليوي122630

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن كاظم123042

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمفيد عباس فريد123034

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكريعقوب رزاق محمد383941

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالسادة عودة384705

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد كريم محمد122738

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرباقر علي عبدالحسن190028

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكركرار محمد علي384554

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم صدام181145

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد جمال حسن122759

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرغزوان حسير  عالوي122752

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرسجاد مزهر موجي183548

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرباقر هشام جاسب383698

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد سعد عبد383919

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد صي  خلف188216

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرشاكر وليد شاكر516670

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد عبد حمود516864

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكركرار حيدر حسير 188222

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمصطق  جبار خليفة384249

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحسن كاظم حسن547516

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراثير سامي خلف384640

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكراحمد فالح منحوش179986

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحيدر علي هليل188279



إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد كريم404386

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  خلف459626

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي زيدان خلف179776

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحمدالباقر حسير  مجيد458487

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي فليح يفنان189062

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم رسن239971

 علي هليل188303
إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي رضا خلف384503

 علي حسن384608
إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعلي عالمة دشيش189058

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرسجاد برزان حسير 189076

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمجتن  حسن جاسم384870

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرسجاد ستار خلف181491

دبلوم عالياألورفلي41090الرصافة-بغدادذكررحيم حسن بكة123064

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمرتص  فياض عبد547522

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرخالد دواي خنجر123047

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكررحيم يوسف حجام188824

 علي معيبد188254
بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرتحسير 

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرجميل عبد جاسم179277

ي محمد517555 دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرمحسن لعين 

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرجميل حسن جيخاو122607

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادذكرعباس سايد جحيل98154

دكتوراهاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىارساء محسن جاسم97579

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىانتظار عبدالحسن قوجان190144

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىحنان محسن بطي98128

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىابتسام هامل زغير188804

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىفرقد فيصل حسن383723

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىايمان خلف دوية188209

ي جاسم384592 بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىفردوس العين 

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىسهلة غازي غضيب189073

انتصار عبد غالي110888
بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننى

ة سلمان عسكر384927 بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىجي 

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىفاتن هاشم عزيز231531

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىهناء يعقوب عجيىمي122646

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىماجدة نعيم عطية384913

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىابتسام غازي غضيب122923

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىدعاء عبد حافظ384835

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىهند كريم حسير 180685

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىفاطمة شبيب عويد383835

ي علوان188865
دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىساهرة راض 

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىجيهان عبدالهادي خلف98295

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىميسون كوكز خليل188912

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىوسن غازي غضيب383806



دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىالهام خيون هاشم239858

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىنىه شلبة فياض181444

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىايمان خضير جلوب188978

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىندى كريم حسير 407880

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىشيماء نارص قاسم383766

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىزينب عدنان كاظم123071

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىزينب زاير محسن384754

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىتغريد فاضل جاسم180441

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىزينب سليم قاسم188602

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىشهد فاضل جاسم122614

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىحنير  هاشم سيد189025

وعد جاسم علي188197
بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىسماح محمد قاسم515929

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىوالء حسير  علوان547520

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىحنير  عبدالرحيم جبار123040

فاطمة صباح علي188099
بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  حسن97906

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىازهار ستار سمير122929

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىزينب حسن عباس385079

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىاية سعد كريم97953

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىزينب فاضل حميد143574

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىزهراء مهدي شلتاغ384676

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىرشا زامل سعد179904

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىدعاء عزيز جاسم122813

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىسىه علي كعيد98194

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىرحاب جميل مهدي97941

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىسىح  جبار منور122575

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىرحاب جميل عليم384849

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالسادة كاطع97776

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىغفران هادي جاسم384618

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىسمر فالح شنيل458015

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىسهاد نجم عبود384969

فاطمة علي عبدالحسير 400250
بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىازهار عبيد محمد188934

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىيشى فيصل حميد385000

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىبتول نعيم محمد179615

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىحوراء فيصل حميد384996

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىضىح عباس ونيس459556

زينة عبدالعالي عبدالحسير 459824
بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننى

اق هادي فرج180790 بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىاستي 

ة خشيان عبيس457804 بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىامير

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىاخالص هادي حران122768

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىرباب حسير  حسن97686



صابرين علي ونيس188899
دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادأننى

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىنور مزعل جواد123068

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىمروه ستار جبار180404

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىدعاء عبدالحسير  ارحيمة516196

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالزهرة سالم516622

دبلوماألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىريام حاتم هليل240072

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىميس خالد دواي122893

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىازهار يحنر مهدي188129

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىفاطمة قاسم عفلوك181335

ة صباح كطاف123065 إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىامير

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىرقية مرتص  فياض123055

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىهيبت حسن كاظم190041

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىزينب طه هندي123059

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىابتهاج فاضل طاهر181186

روز علي محمد188878
إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىشهد حمزة حسن123038

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىايات رعد قاسم122926

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىنورة عبدالحسير  موس180763

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىفاطمة خالد دواي123050

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىهدير عبدالحسير  عبدالحسن496737

هديل عبدعلي كاظم187317
إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىسىح  علي ثابت458123

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىاالء رياض عودة547518

 علي محمد188872
إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىمن 

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىفاطمة نعيم محسن202126

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىفاطمة احمد هي 558227

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىهند نزار خلف122746

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىرسل عباس جمعة122823

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىسىح  جبار كريم188811

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىرسل كريم حسن239898

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىنور قاسم عفلوك122987

ي شمال123070 عذراء عبدالنن 
إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننى

ي188920
إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىمريم حسير  راض 

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىمريم سليم قاسم188609

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىزهراء عماد شاوي180093

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىزهراء قاسم محمد181596

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىايات فوزي عناد547517

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىحوراء عبيد محمد517346

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىكرار ستار خلف180294

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىايات جميل مهدي97928

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىزينب رعد جبار188889

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىسىح  حسن هادي384777

بكالوريوساألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىهاشمية محمد عباس122655



حوراء سيدعلي سيدجاسم122649
إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاألورفلي41090الرصافة-بغدادأننىندى سعدون زبادي123063

ماجستيرأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرصباح شعبان هاشم328170

ي محسن15457
ق هاب  ماجستيرأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمشر

ماجستيرأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحيدر جواد كاظم390456

ماجستيرأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعباس صالح خضير488650

ماجستيرأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكررسول فالح امهلهل328299

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم علي327988

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكراسماعيل علي بندر501304

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرنجم عبود كاظم19655

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالواحد مايع488697

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرضياء حميد مول560213

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد امهلهل محمد167291

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمهدي هادي خلف327823

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرصادق فالح عبدالحسن328312

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرقاسم كاظم شوب514313

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرجاسم فرحان كاظم15487

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي صالح امهلهل18249

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرنارص محمد حسير 293891

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم كبيش391027

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعادل عواد سيد20043

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكراحمد حرجان زايد167361

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرجميل علي بندر328083

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحمزة عدنان صحير 19631

ي20084 بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد عرين 

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالزهرة حسن66256

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي جليل منشد390043

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكراحمد حسن مزعل68216

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي نارص محمد492350

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرياس خرص  مرجان15491

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرجمال عبدالرضا عبدالواحد15967

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسن مهدي علي339420

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرابراهيم كامل غالي327921

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرسالم عبد الزهره محمد19970

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرصباح حسن سعدون293785

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالزهرة حسن488644

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحامد جاسم حسير 328136

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسن كاظم327804

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي فالح كاظم17494

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرجعفر جلوب حبش20076

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي محمد هاشم20163

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمهند كاظم علي328103

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعدنان مهدي علي15840



بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي جودة عبدهللا167282

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكررحيم عليوي فارس328176

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكراحمد كريم محسن167242

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي هاتو عزيز15823

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرسجاد ياسير  مطشر20053

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمرتص  صابط حاتم14864

ي515100
بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالزهرة مناب 

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكركرار عادل حسب501279

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرباسم عبدالزهرة لفته16675

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس سعيد327819

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكراحمد عودة كاظم20192

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي كريم محسن167303

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكركمال خليل ابراهيم560215

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمصطق  هادي زيدان164020

ي390550 بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي جمعة عرين 

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكراحمد عادل محسن488692

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد زهراو شنيشل17116

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكراحمد امهلهل محمد167294

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرثائر عاشور حاتم328055

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي فرحان مطشر389679

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرصباح عبدالزهرة خريبط20109

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرخضير عباس مسعد327816

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرداود سلمان رسن20224

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد صابط حاتم164033

هللا عبدالحسن327914 دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي خير

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرقيس جواد كاظم15443

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي صدام جي 66997

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرماجد قاسم جهلول403805

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرفالح خزعل جبارة164029

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرجبار محمد علوان167239

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرنزار مايح محمد167357

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد داود فرج18226

ي سعيد390600 دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسن عرين 

هان17532 دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم رسر

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحمزة عيىس مصحب20097

 عبدعلي كاظم328193
دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي نارص513974 دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرضياء لعين 

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعدي جاسم جهلول328065

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكررافت عادل خطاب20129

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكركرم جلوب حبش16007

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعباس فرج وذيح327810

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد علي حسير 164024

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرانمار اسماعيل عاكول66107



دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمازن فالح حسن15806

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحيدر سالم خلف17683

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعقيل جواد جدار19590

ي167255
إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعمار سعدون راض 

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرسعد بنوان محيسن167340

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرضياء سعد عبدالرحيم15802

 علي خضير328015
إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي صباح عبد167332

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرامجد محمد هاشم15635

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  محمد288682

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرميثم جودة عبدهللا15835

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمصطق  زهراو شنيشل15845

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكركرار يونس مهدي328005

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالقادر رحيمه167213

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرسلوان سالم عبدالرضا490688

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد بنوان17405

 حسير  حسن167336
بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرصالح عادل خطاب17561

ي328026
بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار راض 

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحسن عبدالزهرة محمد328034

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكراسامة محمد عبيد167306

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي حسن مظلوم18627

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكروسام كريم جاسم19528

هللا عبدالحسن167331 بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمود خير

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعبدالمحسن جاسم داود17379

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكريوسف عباس خريبط19391

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعالء رحيم محسن328187

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد هشام علي67839

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرنمير رحيم جاسم167315

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي عبدعلي جبار20177

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسام الدين سالم مايع17670

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسن علي قاسم327973

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعمار هشام علي17305

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالزهرة كريم16921

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح هادي390106

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرسجاد جعفر عبدالسيد17507

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس حسير 389520

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرسجاد مسلم صدام167226

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد حسن167313

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي ياسير  مطشر15610

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي عادل خطاب327732

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكراحمد عباس خيون15796

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرالحسير  كريم اشعيع15831



 علي جرو15389
بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمجتن  حسن بهيدل17421

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسن جبار حسير 66833

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرانمار رحيم جاسم167317

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد اياد جاسم488664

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد مشتاق حيدر369408

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرصالح جاسم شاطي164038

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد امهلهل65741

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرجعفر رعد عبود15427

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكركرار صادق محمد327958

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمرتص  منصور اسماعيل389572

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد جمعة خنجر18337

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرزين العابدين علي حسير 19601

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن لفته15450

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكركرار علي حسير 19615

 علي قاسم541612
بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد معن18277

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم صدام15818

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعبدهللا جليل علي488691

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرخالد جبار نعمة488647

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعمر رائد ابراهيم327768

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكراكرم ثابت جبار15615

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي سامي ونان19873

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمؤمل اسماعيل عاكول66210

ي488662
دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير  حميد شمىح 

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرسجاد والي عبدالحسير 167279

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد قاسم403638

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد علي نور16497

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  ابراهيم15383

 علي صدام19318
إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير  جودة عبدهللا20059

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس هليل488675

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمالك عطية مطلق327969

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعباس محمود حسن66309

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرماجد صادق جمعة516993

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكراحمد عباس صدام17181

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير  محمود حسن17335

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عزيز66407

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرسيف سعد حاتم328160

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد رعد كني 164039

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي عباس فاضل24694

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد عقيل مهدي17929

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير  عالوي صدام328119



إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسن حمود معاتب15930

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرسجاد جبار الزم20207

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرزيد طه عبدالزهرة66698

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي رسن زوير16561

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرسجاد منصور اسماعيل390488

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم عاشور17259

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم عبدالرضا164049

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحيم وصيوح112007

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكراحمد ماجد حسير 15538

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير  ابراهيم حيدر167267

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد مزهر حريان410154

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكركرار علي سعيد389990

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي خضير جاسم19846

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي صالح حسن390239

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرروح هللا رزاق عبدالسادة369511

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكركرار كاظم حبش15496

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمؤمل عزيز حسير 16456

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عباس509212

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم عاشور19730

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد عبداالمير هاشم328044

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمصطق  مزهر رمضان16228

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير  ماجد حسن164035

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي كريم صدام15772

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي احمد صالح490665

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  صدام167264

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرنورالدين صباح علوان66585

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرخالد عاشور حاتم65975

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد وليد خالد390290

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرسجاد نارص ملبس17387

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير  عواد سعود488690

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم محيسن15909

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمؤمل جاسم عبدالرضا164053

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكربالل حمود معاتب390196

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي جثير علوان167354

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم لفته164018

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسام هادل عذاب19465

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمصطق  ناظم جمعة16120

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي محسن صحن488677

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير  جمعة خنجر16742

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرموس سعدي كمي 164045

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكركرار سعد بنوان17441

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد علي تالي488696

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير  رعد مايح15667



إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم تبل16097

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير  طه ياسير 488678

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمصطق  سالم خلف167359

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسن جمعة خنجر16603

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكاظم عكال16995

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكراحمد باسم عليوي14919

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرنور صباح فليح16418

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي جالل قاسم390587

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمنتظر رعد كني 164036

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد علي فرحان20027

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي احمد تويه167285

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكررسول رعد علوان17191

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير  عبد جاسم164014

غام ناظم جواد66955 إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكررص 

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمقتدى رحيم عبدهللا501261

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير  رسن زوير16204

ي501291 إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرباقر محمد جوب 

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعباس خضير عباس327798

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم عبدالزهرة16386

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسير  جالل قاسم389427

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرباسم فرج وذيح327794

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحيدر سعد عطية391056

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكركرار عبدالحسير  سدخان167351

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمرتص  ستار كريم15987

 علي164025
إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرالمرتص  حسير 

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم قاسم389354

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرليث احمد حسن167334

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرحسن محمد عبدالرضا167338

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرجعفر سعدي كمي 164043

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرصدام خيون شبار15518

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعناد كاظم شوب327784

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرسعد والي عبدالحسير 68029

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكراحمد طالل حسن111963

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرفاضل عبدالحسن حاتم111969

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعدنان عبدالواحد حسير 14852

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  خصاف19559

ي غالي111988
إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادذكرعبدهللا راض 

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىمريم ربيع عبدالحسير 54988

سعاد عبود غالي15438
بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىفاتن زبون علوان20138

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىشيماء محمد رسن488694

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىشيماء سالم حسير 488685

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىساهرة بشار حنون164056



بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىمريم فالح جايد15632

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىعذراء صالح حسن164059

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىسلىم حسن صالح167252

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىكفاح محمد جويد20240

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىدعاء محمد عبيد167276

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىنغم جبار حيدر560211

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىاحالم حسب مهاوي164031

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىفليحة حسن غانم15661

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىسهاد زبون علوان432925

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىفاطمة عليوي جاسم16145

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىرنا عبدالحسير  ثجيل488665

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىنجالء فانوس عبدهللا167346

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىنور محمد حمزة16173

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىنور جاسب عبدالحسير 65894

حمزية حسن علي17766
إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننى

ماجستيرأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىمها احمد فليح15649

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىدينا رحيم هيجر328146

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىجهان محمد طالل18174

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىدعاء زبون علوان14876

عذراء علي عبدالحسير 391008
بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننى

وق عبدالحسن كاظم327890 بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىرسر

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىسوالف ماجد حسن66017

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىهند جبار في 488683

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىرنا زهراو عبد16292

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىزهراء قاسم عاشور19794

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىنور محمد طالل17809

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىارساء زبون علوان20148

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىدعاء سهر الحيم167326

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىسىح  رعد رحيم15431

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىنور عباس محمد15480

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىارساء منصور اسماعيل389539

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىزهراء رسن زوير16052

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبدالحسير  ثجيل15466

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىايات صفاء جايد19910

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىدعاء قاسم عاشور17358

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىرباب صمد محمد68251

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىسوسن ناجض لفته488688

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىارساء جاسم شاطي15417

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىسارة حسير  بشار167259

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىزينب علي حسير 67441

نور صادق علي164016
بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىمنال جاسم مهنا17550

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىاسماء فاضل جمعة328275



بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالحسن حميد142528

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىرانيا جبار الزم67127

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىدعاء رحيم كامل501329

مالك علي حسير 339427
بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىرشا احمد فليح15641

بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىرغدة معلة جي 20118

ي403736
بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىشهد احمد كباسر

عذراء علي حسير 65856
بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننى

ي390436 عذراء جمعة عرين 
بكالوريوسأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننى

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىرسى مهدي محسن15601

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىدعاء سالم قاسم19857

ي عبدالحسير 19489 شيماء العين 
دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننى

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىحنير  احمد هاشم17478

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىرقية صباح حسير 19258

دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىزهراء سالم عبود18205

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىاسماء صفاء جايد19895

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىحوراء عبدالكريم ابراهيم111857

ي17100 زهراء جمعة عرين 
إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننى

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىزهراء سهر ارحيم68127

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىعلياء جبار حسان15469

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىزهراء ماجد حميد66873

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىكفاية نارص عمارة15653

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىحوراء خلف زويد19920

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد صابط22312

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىتبارك رسن زوير17072

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىفاطمة جواد كاظم167221

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىحوراء طالب علوان15618

 علي17708
إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىكوثر حسير 

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىحوراء فاضل جمعة328262

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىتبارك احمد فليح15627

حوراء علي فرحان167230
إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننى

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىزهراء محسن زوير15530

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىسارة فاضل درسر536513

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىشهد سالم مشتت19810

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىزهراء فاضل جمعة328208

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىاية حسن خالوي488645

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىزهراء صالح حسن17234

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىنهال جاسم مهنا111836

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىاية قاسم محمد488655

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىرساج سعد فاضل17518

ي محمد167345 رفاه عبدالنن 
إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننى

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىايات مسلم عبدالحسير 488660

مريم علي فرحان167237
إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننى



إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىكوثر نوري صبيح167273

إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىخمائل حسير  ابراهيم488698

ة رعد حسير 19904 دبلومأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننىسمير

خمائل علي دهش164027
إعداديةأهل البيت31091الرصافة-بغدادأننى

دكتوراهاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  مري51301

دكتوراهاسامة31092الرصافة-بغدادذكرصفاء عبدهللا برهان58928

دكتوراهاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  مري286824

دكتوراهاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسن زيدان مجذاب69490

ماجستيراسامة31092الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  مري286869

ماجستيراسامة31092الرصافة-بغدادذكرجبار حيدر عباس54310

ماجستيراسامة31092الرصافة-بغدادذكرباسم عودة الزم177477

ماجستيراسامة31092الرصافة-بغدادذكرمالك عطية درسر388163

ماجستيراسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس جي 488613

ماجستيراسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد بدير هاشم54333

دبلوم عالياسامة31092الرصافة-بغدادذكرسلمان دعير خشن448603

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي حسن حمود502088

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرشاكر عطوان غضيب54436

ي محمد54382
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد شفاب 

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرجاسب حزام جوده286487

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد شاكر سلوم488615

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرقصي شكر حسير 54647

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحازم محش عبود553276

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي فليح عبدالحسن54388

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعمار كاطع صبار51134

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعباس نذير داود286618

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكررياض علي عبد286731

ي زغير55116 بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد حرب 

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي جي  عذافة54940

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكررحيم ايدام علي286551

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  حمدهللا51105

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرجمال محمد خلف51454

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرناهي سالم ثابت51199

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرباسم الزم مسلم72107

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرخليل سعد كزار286479

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعادل حسون بري    ج55215

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكررياض ابوالليل خنجر286561

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرفائق حسن جرو388829

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي داخل هزول54424

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر هادي محسن55037

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكررائد جي  جودة54935

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرفالح حسير  ياسير 52982

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس حسير 55021

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبدالحسن صكر488621



بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكروليد سوادي حسير 51314

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالحسير  مطشر55292

ي177858
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمهند سعد راض 

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكررعد عبدعلي الزم60863

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكركاظم ارحيم جامن286531

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد كاطع صلبوخ54468

ي منشد510891
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرقاسم ماض 

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرسالم عطية لفته51470

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمؤيد عبدالحسن محمد54772

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر مطير مغامس286878

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرخالد سعد كاظم51414

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرسعد جاسم محمد488624

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراراز نعمت احمد387515

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد كاطع صبار54358

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد حامد فهد164093

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرباسم محمد مهنا164074

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن نجم51459

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي وليد جبار488616

ي زاير488626
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد راض 

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرسالم حسن حاتم339881

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالرضا عبدالسادة448691

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمراد عبدعلي عباس55158

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمعي   فصيل جاسم55149

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكروسام لفته مطر286889

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرثائر مالك عبداليمة60166

ي54877
 
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي سعدون جاق

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرسعد ريسان شاطي51475

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرصدام جعفر بريسم488628

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرجاسم حاتم سوادي51443

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراكرم كاظم عودة58980

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرسالم خلف بدن54945

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحكمت كرم هاشم54607

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن جلوب70090

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرجالل حسن جرو51262

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعبدالزهرة حسير  محسن51201

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرسعد حيدر عباس54311

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرباسم حسن جويعد54519

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرهادي زيدان مجذاب51024

ي501996
 
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسن سعدون جاق

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكروحيد يدهللا عبدالرضا488612

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي عباس جي 51223

ي55018  عبدالنن 
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسير 

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكررسول ماذي مذكور340009



بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمود رحيم عبدعيىس339942

ي54987  عبدالنن 
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرخالد عبدالحسير 

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعبدهللا كاظم حسير 388124

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمازن محمد رجب488622

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي محمد55069

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي ضياء جاسم55175

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد نعمة داخل339997

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي حميد علي55064

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرصادق خضير عباس55114

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكريحنر حسن جرو55186

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر جليل بجاي54554

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرظافر جمعة عبدالحسن177922

 حميد علي55059
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكركريم نمير سويف55014

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرسجاد علي مهنا286448

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد كرم عبود561721

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسب حزام286885

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمصطق  علوان طه556850

ي286552 بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرسجاد علي لعين 

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعباس كريم صحن339931

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسن محمد فرج54698

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم جبار54440

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالكريم مزعل488614

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرمرتص  صدام سعد339948

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرمهند غانم غيدان339767

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرسهام عبد محمد502191

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم عباس448638

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرسالم داود صلبوخ51229

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرهادي ماذي مذكور488627

 علي سعدون488625
دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرياسير 

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير  عطية درسر51295

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرحامد مطشر مجمان388178

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد سفاح مانع54324

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرماهر مالك عبداليمة164094

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرعباس علي صاجي51473

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرخالد رحيم عنيد54710

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم سفاح286679

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرقاسم سعدون حنظل54979

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرعالء جاسم محمد448520

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا محمد339919

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي سعدون حنظل388603

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمود حامد فهد286578

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد عزيز جي 72049



دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرحكمت صباح خضير54794

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكررضا فالح حسن51043

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرمصطق  هاشم نعمة55790

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرجواد خلف فرهود51355

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد محمد محيسن502076

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرمازن يعكوب يوسف339903

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  حمادي553260

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرعماد جليل جاسم54623

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحسن عطيه درسر69744

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرحميد هليل زويد55120

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرجواد زيدان مجذاب69548

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد موجي شنيشل51018

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرمصطق  جواد كاظم553267

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرموس محمد كلف55154

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرعقيل حسن نجم70024

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرقاسم حيدر عباس54279

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكروسام محمد عطية54941

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم حسير 69690

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرعدنان عبدالرزاق يوسف51273

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي كريم هاشم66336

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرامجد جواد كاظم387851

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكراياد غانم غيدان340036

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمنتظر فاضل كاظم553272

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعادل عباس جي 286816

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان احميد488611

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد مزعل جي 51408

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكريوسف مجمان حسون488629

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرفاضل عباس مشكل54991

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي جبار شناوة51437

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد جابر بيدة69782

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد الزم مسلم54549

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرنعمة كريم نعمة54379

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكروسام كريم رحيم340055

ي51359  عبدالنن 
إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمالك عبدالحسير 

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي خالد نمر55126

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد شاكر جحيل516680

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي احمد علي54467

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرامير  هاشم جابر54932

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمنتظر صالح علي59137

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعباس ضياء سالم55200

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرسعدون شاكر جحيل516895

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرلؤي علي عبدالحسير 553259

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعمار عبدالرضا عبدالسادة488623



بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراياد كاظم حسير 177549

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي موحان حزام339992

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمرتص  كريم مشاعة51236

ي مشاعة556836
 
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد شوق

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكريوسف يعكوب يوسف54629

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرسيف علي نافل502202

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكربهاء عبدالكريم محمد54928

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي فرحان جري51029

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرصفاء كاظم خريبط54974

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرحمن هادي553257

 علي حسن51348
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن موجي488620

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد جواد كاظم51217

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر طارق سلمان54573

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمثن  عبدالجبار عباس54904

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالزهرة عبدالكريم54405

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم حمدان54921

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمصطق  جبار محمد66223

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرساهر عماد شاكر55054

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرلؤي عادل جابر286882

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكربسام محمد عطية387384

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكريوسف فاضل غازي448580

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرجاسم جابر محمد69811

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد سعيد شكرهللا448786

ي54950
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعباس جواد شفاب 

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرسيف علي مهنا71278

 علي عبدالعباس502036
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكروسام حسن رحيم54527

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد فرج55478

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمصطق  نعمت احمد51422

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكركرار كريم صبيح286867

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكركرار صبيح عبداالمير51456

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل غازي286522

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكررضا علي حسير 54912

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرسجاد صباح عباس55030

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرسيف هادي جاسم51476

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدهللا سلمان340046

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل غازي448628

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكررضا يارس حسير 286588

 جي 60356
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد مصطق 

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم حطحوط448684

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس علي54981

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسام محمد عطية54951



بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد حامد كاظم55117

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعباس اسماعيل احمد388086

ي جبير59444
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد راض 

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد كريم حسير 51462

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرهيوا صادق نارص55184

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي محمد مليخ55127

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  طه502069

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي نارص سعدون54584

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكررعد قاسم شنيشل51460

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحمزة خالد جلوب55168

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمالك عدنان محمد54352

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرضا جي 553266

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد محمد54883

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي صاحب54579

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم حسير 59549

ي بهجت286597 بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرهشام صي 

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحيم فرهود51049

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس حسير 55027

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرطه حسن نجم164084

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرهشام علي فرج59422

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد كاطع51365

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد جاسم286539

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد عباس داود54999

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرمهند عباس جعب286855

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي صباح جبار59517

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر رحيم فرهود51154

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسام علي خميس54362

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي تاج الدين محيسن488610

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  جاسم54700

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي جليل طاهر286534

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرنورالدين علي خلف55181

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد ابراهيم دوجي448667

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكررسول موس عودة54475

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكروسام علي فرج66108

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي كريم حلو556820

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرصادق علي رحيم387545

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعزالدين عباس علي54747

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرسجاد علي ونيس286555

 محمد غالي54274
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير 

 غالي عبدالحسير 388775
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي علي286861
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد راض 

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر عبيد حسير 388109

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  هاشم68973



دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي ضياء عذاب51145

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرامير جالل هالل177747

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرفؤاد شاكر محمد54736

ي55219  عبدالنن 
دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرليث عبدالحسير 

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرعمار امير حسن553277

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرهوشيار صادق نارص55629

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد مصطق  علوان55097

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسن علي عبدالعباس502025

ي178081
دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالحسن راض 

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكركرار جاسم هارف55135

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرمرتضة محمد عيش54868

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرمرتص  جواد كاظم51157

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير  رحمان كريم54454

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرانمار كريم ايدام58678

ي54342
دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي محمد شفاب 

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكروسام محمد حسن55106

 سامي عاشور553279
إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد ميثم قاسم55234

غام رائد مجيد502062 إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكررص 

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسن محمد54985

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعمار علوان طه556797

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعالء كاظم حسير 59984

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرسجاد جمعة عنيد54815

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد رضا جودة177579

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرجعفر احمد سفاح51397

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعبداالله عبدالجبار عالوي388254

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير  سلمان احميد51112

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد فالح حسن286489

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكررحمن كريم جاسم54515

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد كريم حلو553270

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير  جميل حاوي51458

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسن هادي عبد51037

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكركريم قاسم معلة71353

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي سعيد غانم55179

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد عبدالزهرة388794

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكربالل رحمان كريم55122

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد طالب كريم54414

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر خالد رحيم54917

 علي جمعة54564
إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا جاسم54316

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد ماجد حميد286875

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمصطق  شاكر حمود286570

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمؤمل مزهر رجب164080



إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكركرار عدنان رشك553275

 علي55206
إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد تحسير 

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرميثم رضا جاسم164077

ي55006 إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكراسعد عبدالرحمن عبدالنن 

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم حاتم51440

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكررسول دودان رشك54959

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمهند حافظ عليوي54778

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرانس احمد حسير 54993

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد عبد عبدالرحيم51468

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم رشك54848

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد موفق خرص 51431

ي488609
إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير  جي  شمىح 

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي كريم رجيوي553278

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسير  مشكور54786

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكربهاء حسير  ابوالنون54506

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  مطشر عطنر388841

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير  ماجد شفيق54862

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرخليل احمد فرج70059

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم حسير 59001

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرسالم حسن نجم58846

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي جمعة339967

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرابوالحسن كامل حسير 339912

 علي داخل54429
إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمرتص  رحيم ايدام286633

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير  فاضل عباس55209

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرنارص هادي نارص70528

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي السجاد حسن محمود556961

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكركرار كريم ايدام164089

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرابوالفضل شاكر حمود339887

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرسيف صالح جعفر448779

ي جابر51323 إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد لعين 

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرصادق زيدان مجذاب59467

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمصطق  صالح جابر51289

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكررضا جاسم سعيد51118

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير  خليل مهدي286799

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي عبداالمير قاسم51446

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر نجم عبد58954

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد حيدر عباس54283

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرهيثم عبدالرضا كطن286664

ي553268
إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرهادي مجيد راض 

 علي مهاوي54929
إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد شفيق54854

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرموس حسن سعدون340071



إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكراوس عبدهللا موس66174

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرجالل الدين احمد محيسن54459

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرايهاب حامد مطشر387819

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمود سفاح مانع178691

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم عودة388148

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم ايدام286494

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي محمد غالي54276

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد كريم صالح286456

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد جمال محمد51370

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرامير كامل ياسير 51205

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرباقر سليم عبد501986

ي516935
إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرصباح جي  شمىح 

ي51461
إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي عبود شمىح 

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرسجاد هادي صكبان553258

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرضياء قاسم صبيح501934

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرباسم حازم محمد339981

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمنتظر فالح مهدي51121

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم علوان553273

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالجليل سعدون553271

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرسيف علي جاسم553261

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم سفاح51463

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم محمد448564

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر رعد حامد340059

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكراحمد محمد عاشور60309

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن كاظم54665

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم صبيح501969

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم ساهي59194

 علي55170
إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي تحسير 

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحر حامد فهد178288

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي موس علي55044

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرجعفر زيدان مجذاب51011

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسير  شاكر حمود286574

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي ناظم نعيم286558

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرباقر عباس نذير54976

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير  رحيم388231

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي المرتص  احمد محيبس54533

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرباقر احمد محمد502174

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرابراهيم صدام سعد54960

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  دعير خشن448589

ي51471
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرطالب حسن كباسر

ي جلود60564 بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي ناج 

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي خضير عباس51403

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرسامي ستار مري    ح448783



بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادذكرعادل خنجر ظاهر60784

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرسعد كاظم عبدالحسن54496

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرحسن عطيه درسر111126

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرمرتص  خضير عباس51129

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادذكرعلي مطشر مجمان388069

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرجاسم كاظم جبار51149

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم عبيد51469

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادذكرحيدر سعدون حنظل55040

ماجستيراسامة31092الرصافة-بغدادأننىشذى ميمر عنيد54720

ماجستيراسامة31092الرصافة-بغدادأننىسارة الزم مسلم51457

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىجميلة ردن محيسن556949

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىصبيحة عبدالحسير  عبدهللا54489

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىشذى فاضل عيدان448790

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىاقبال عبدالرضا محمد55049

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىهناء سوادي حسير 339909

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىشيماء هادي نارص58893

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىنوال ظاهر الزم177666

ين صالح مهدي54923 بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىهدى محمد عميش54285

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىابتسام حسير  جي 178636

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىنضال ابراهيم هليل54328

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىرنا طالب صيهود111116

انعام علي صاجي51383
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىهناء طالب موس488638

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىناهدة سعد جميل51310

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىفوزية رحمن رمح54545

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىخديجة حسير  مري286472

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىامنة ثجيل صنيخ59566

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىهناء حسير  مري286464

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىوالء طالب عبدهللا59493

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىنشين فرحان جري339890

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىسهام عبد قاسم54802

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىوالء كريم موس286839

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىايمان فرحان جي 448576

ي177401 هند جادم لعين 
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىمنال نوري عكار51143

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىنرمير  فرحان جري339916

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىفاطمه كريم ساهي51075

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىفاطمة عباس علي55226

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىزينب سامي عاشور553262

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىنورالهدى ياسير  جاسب51464

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىبسمة هاشم جي 553264

ابتسام علي عبد286545
دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننى



دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىحبيبة صخيل محيسن556914

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىمنتىه رحيم مبارك51239

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىانمار ماجد شنيور54502

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىيشى صدام فاضل51472

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىشيماء شاكر عبدالحسن69927

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىنديمة سوادي حسير 286536

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىتحرير مالك عبداليمة286810

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىاحالم طنش محسن286657

ي387361 مروة سعد لعين 
دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننى

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىهيفاء مريوش محسن488618

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىوفاء ابراهيم محمد59291

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىمها عدنان مطشر448533

ي59862 كاثرين غازي لعين 
دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننى

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىريام عالء محمد54617

حنان سامي عاشور553263
دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننى

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىطيبة جبار حمد68372

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىشيماء عباس داود55231

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىعذراء عدنان مطشر448539

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىحمدية زيدان مجذاب286624

ى عودة حسير 286542 إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىبشر

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىايمان رزاق حمود339899

ي رضا نور286864
ماجستيراسامة31092الرصافة-بغدادأننىتق 

نور علي حسن51340
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىرسل جميل حاوي51465

ي54335
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىايمان كعيد تق 

ي مونس112083 بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىنضال ناج 

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىشهد جاسم محمد55145

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىهدى كامل ياسير 51125

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىزينب خليل ابراهيم286567

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد جاسم51243

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىهاجر قاسم حسير 59040

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىكوثر رحيم لفته55196

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىسارة شاكر حمود286572

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىعهود صباح خليل55131

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىاقبال جاسم حسن55090

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىزهراء عودة ردن556938

براء علي حسن51336
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىايمان بدر بالسم55205

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىنور عبدهللا صباح232757

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىسارة رحيم لفته54892

ي339755 زينه سعد لعين 
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىغدير شاكر عطوان51259

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىهيام محمد ابراهيم448553



بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىزينب كاطم حافط55093

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىبتول حسن كاظم54671

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىعهود خياط مانع286609

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىنور فاضل عباس54872

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد جي 58790

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىزهراء فرحان جري449094

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىصابرين محمد عطية54953

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىتبارك عبد عبدالرحيم51467

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد ابراهيم448570

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىمن  خيون سعد32850

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىريام محمد ابراهيم448543

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىهند جاسم رحم54839

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىافراح قاسم عبد51389

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىياسمير  عودة ردن556873

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىسارة طارق صبار51450

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىحنير  محمد عطية388804

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىهدير صبيح حسير 488619

مروة علي ونيس51156
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننى

كوثر غالي هالل55693
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم عودة54539

رسورالكوثر علي موس54591
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم عباس286764

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىامال نوري عكار51139

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىايمان عبدالرضا جي 553265

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىهدى سمير عبدالرضا102943

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىزينب عودة ردن556925

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىارساء وهب كزار69972

ي340002 نورة سعد لعين 
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىزينب رسحان عبود51107

نورة علي حمادي286526
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننى

زهراء علي حسن51330
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىهديل هيثم صبيح178020

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىفيان سعيد شكرهللا58867

حوراء علي حسن51344
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىاية طارق صبار51283

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىميالد جبار حافظ54830

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد حسن55142

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىزينب طارق اكرم60035

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىشيماء نعمه مختاض54767

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىوفاء كاظم خريبط54888

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىزهراء جبار عبدالزهرة69073

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىوجدان عبدالسادة صاحب55102

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىسىح  عودة خلف177633



بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىارساء حمزة حسير 288731

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىندى جاسم رحم54844

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىزينب جواد خلف340063

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىارساء كريم معن339977

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىصابرين كاظم جبار55167

غفران علي جلوب51474
دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننى

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىاالء منعم جمعة54964

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىهاجر خليل ابراهيم286565

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىهدى جبار جاسم72130

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىنىه سعدي قاسم60261

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىزينب عبد عبدالرحيم51466

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىخلود هادي نارص51279

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىنورالهدى سعيد شكرهللا60945

دبلوماسامة31092الرصافة-بغدادأننىرغد شاكر محمد70485

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىشهد فاضل كاظم51377

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىدعاء فاضل عبد556783

ي اسد55009 إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىاسماء صي 

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىايات رعد هاتو13272

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىفاطمة عادل خنجر60737

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىسىح  سمير عبدالرضا51317

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىنىه احمد فاخر556972

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىفاطمة خلف عطية286872

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىزينة محمد جاسم55223

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد عبدالرضا55024

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىامنة عبدالرضا عبدالحسير 51266

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىزينب ربيع قاسم60671

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىفاطمة قاسم شيحان59399

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىرواء حسن عبداالمير286846

زهراء احمد علي389148
إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىزهراء قاسم شيحان59239

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىغيداء طالب عبدهللا60889

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىدعاء فاخر هوبان55172

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىفاطمة رياض نعمة66264

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىسجا خليل ابراهيم51210

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىحوراء ربيع قاسم60472

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىايات كريم ايدام286497

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىمروة محمد عاشور72903

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىنورالهدى طارق مدحت51034

ي51427
إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالرضا تق 

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىزينب محمد عويز60089

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىضىح قاسم محمد448619

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىنبا جميل حاوي54824

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىفاطمة جميل حسير 51255



 علي حسير 286482
إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىيقير 

صابرين علي عبدالعزيز556807
إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىصفا محمد عاشور60386

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىنور عبدالواحد عذاب71391

ي553269
إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىمريم مجيد راض 

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىايات جبار عبدالزهرة69645

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىهبة حيدر قاسم54896

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد عبدالحسير 339985

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىزهراء مهدي يونس54925

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىزينب سعد جميل51015

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىمريم اياد عبدالرضا58492

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىارساء محمد نارص54997

إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننىنور محمد جاسم51247

ي عبدهللا عباس340053
 
بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىكاق

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىمازن فيصل محسن286453

بكالوريوساسامة31092الرصافة-بغدادأننىسهام داود جي 488617

شذى صبار علي178594
إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننى

ابتسام ايدام علي286549
إعداديةاسامة31092الرصافة-بغدادأننى

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرباسم حسير  فرحان490961 دكتوراهاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد ماجد حبيب311634 دكتوراهاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرموس سلمان داود121322 ماجستيراب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعدنان جبار عباس449872 ماجستيراب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسعد مزهر كرم هللا54069 ماجستيراب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار شنوف48198 ماجستيراب 

ي صي 121351
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعادل ماض  ماجستيراب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار موجر450230 ماجستيراب 

ي اعبيد53977
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسن راض  ماجستيراب 

 حميد علي449935
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  ماجستيراب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  عالوي عبدالحسير 53756 ماجستيراب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرفاخر صدام حسير 491035 دبلوم عالياب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن جهاد121314 بكالوريوساب 

ي شياع مالح121357
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرراض  بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم فهد490875 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرهيثم قاسم محسن53999 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسير  كرم490857 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكررياض احمد جبار48188 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي عذاب عويف449894 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد صابط زكاط121737 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد صحن جي 505049 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسعد طعمة حاتم311490 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرباسم عبد عطية53736 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم جياد311582 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرخضير ناهي شنير 561739 بكالوريوساب 



ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم خنوبة47964 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرهاشم جبار محمد311318 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرباقر عبدالحسير  مطشر311588 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  صدام حسير 48320 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرجبار صبيح حديد449875 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعباس عبد سلمان449885 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد علي رحيم548050 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسعد زغير طويرش121259 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي صالح53719 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي دواي سيالن311286 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرابراهيم موس دهش490855 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمؤيد سالم ادويرج490890 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرصباح مىحي عناد490887 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  بطيخ مطرود311654 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرابراهيم عباس يوسف48254 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرجبار كاظم عبدالسادة121294 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرنعيم موس برهان53739 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم عبدالحسير 112068 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمهند غالي غضيب48151 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعباس عبد عبدالحسن450041 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد محمود كاظم490849 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد بشر زبون54032 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرطالب رحيم غضبان121306 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحيدر خزعل حميد450210 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسامي محمد طاهر121746 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكركاظم رويض محمد449122 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسن جبار موجر53949 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراياد حولي غضيب48106 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعالء ستار جبار54061 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكررعد محسن طاهر121369 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرنرص مزهر كرم53972 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  ناهي شنير 53955 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحيدر حمود جاسم311428 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسالم عبدالرحيم حسير 53968 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرقاسم كيطان شديخ311505 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرابراهيم علي حسن450049 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي كريم صدام311641 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي جبار عطية121743 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسير  نعمة53937 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحيدر غريب قاسم121748 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكررائد سوادي سعد490966 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي نعيم عليوي450153 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي طعمة حاتم311365 بكالوريوساب 



ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرطارق محمد فالح121342 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمازن جاسب كاطع490856 بكالوريوساب 

 علي505054
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسن حسير  بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعقيل كريم عباس490992 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسن محمد حيدر48363 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعدنان عزيز رسن53975 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي عناد كاظم490885 بكالوريوساب 

ي علي302385
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعالء راض  بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي مبارك محمد548061 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم قاسم53947 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد سعودي53791 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمنير حسير  زغير505053 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرهشام جاسم حزام450219 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعدنان جالب جابر53943 بكالوريوساب 

ي548057
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكررائد نعيم ثوين  بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي فاخر حسن53794 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  نعيم قاسم121740 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعمر نجم عبدالزهرة490852 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي جبار مول48050 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرماهر عبدالسادة عبدالحسن527419 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي عباس عبعوب121738 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعماد زويد حسير 491047 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي عباس عبود311648 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد نوري غازي302396 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي صبىحي محسن53954 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسجاد جاسم جوالن53707 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكررائد عبداالمير كاظم490901 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالسادة عبدالحسن527417 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي جبار علي449869 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكركرار جاسم عباس505073 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمصطق  مهدي حسن47583 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكركرار مهدي علي311280 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحيدر فاخر صدام490892 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد طارق هاشم505075 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرقاسم محمد عبدالزهرة311571 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمروان عبدالحكيم رحيمة311298 بكالوريوساب 

ي فرج449888 ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرجالل صي  دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعقيل عبداالمير شنير 48127 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرايوب يوسف كاطع53991 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي جبير حمد311027 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمرتص  رمضان جميع121744 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحمزة عبدالحسير  حسن450053 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكررائد مىحي عناد48161 دبلوماب 



ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرواثق حسير  مريوش490853 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد كريم عبد121285 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمؤيد حميد كريم53733 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرفاضل اسود حبوب490858 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعادل حسن كاظم53811 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسعدون محسن سمير121335 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد محسن جهاد490896 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحيدر شوي    ع جي 47987 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد ناهي شنير 311035 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرفالح حسن كريم53995 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحسن مهدي صالح450146 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرصبيح بجاي عبدالحسن302435 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرصالح حسن نشعان53827 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرياسير  جبار نارص53830 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم الزم302447 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي حميد علي48434 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي محمد مزهر53929 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرجاسم صابط زكاط449980 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعمار موس مهلهل311593 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرفريد محمد فليح53944 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرحمن فليح54056 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكريحنر عيىس عبود311611 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد فوزي نعيم311597 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد فليح121309 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسيف فارس رشك121365 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي احمد جاسم48205 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرهشام محمد مكطوف54074 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد غازي حياوي505055 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسير  جوهر311677 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسهاد حميد كريم121739 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمؤيد قاسم طه121375 دبلوماب 

 عبدعلي حسب311312
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمصطق  دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  ريكان يوسف53913 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم نارص302426 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرجودت كاظم حسان121329 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرفالح محسن سلمان53789 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعقيل نعيم عليوي54002 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي طالب ريكان53799 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكركاظم شناوة سلمان322139 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعبدهللا قاسم باشاغا53907 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن طاهر121371 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمشتاق هاشم شاطي450203 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمد شبيب561727 إعداديةاب 



ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسن كاظم عبدالعالي53981 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعبداالمير عباس عبود490898 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرجاسم جبار شنيور48334 إعداديةاب 

ي رحيمة121299
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرفؤاد راض  إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد حميد كريم48347 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرامير حمدان حسير 311664 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحيدر ياسير  رحيم490971 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمالك جاسب كاطع491040 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  فوزي نعيم48419 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جابر369649 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعمار عبدالحسير  جاسم53765 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسن مهدي حسن121736 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرذوالفقار علي حسن302410 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي هادي عبيد53206 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمنتظر حميد مجدي450193 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد فالح غانم449882 ماجستيراب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكركرار عبدالسيد مضموم311406 ماجستيراب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد فرحان جبار53368 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمسار جاسم علي53210 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي سعد علي311325 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن عباس53335 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرميثاق طالب سعيد53286 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسيف قاسم جهاد53332 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد مراح مطرود449879 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم ثامر121482 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرضياء كاظم الحاف46817 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرامير  حسن غانم121749 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرذوالفقار خضير عناد53288 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي فوزي نعيم450073 بكالوريوساب 

ي غازي حياوي490987
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمهدي تق  بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسيف محمد مهدي53329 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي كريم نعمة53282 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي يارس عمار311517 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  رسحان كاظم53644 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرفؤاد جاسم طاهر121534 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسجاد دحيم جي 490848 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمازن كريم عبد53323 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسن فرحان توية121714 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعالء رسحان كاظم53390 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعباس مهدي جلوب44794 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد كريم عبود311537 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرهادي طعمة حاتم46610 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل حسن491086 بكالوريوساب 



ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكريوسف علي عباس121268 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمنترص طه حسن53300 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرانور عبدالزهرة جابر121575 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعباس صفر محمد388856 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمرتص  توفيق بوهان311529 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسجاد ابراهيم عباس46576 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسالم ياس خضير491069 بكالوريوساب 

ي عبدالرزاق491001 ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرانس ناج  بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحيدر محسن عباس53388 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرالحسن كامل بطيخ302454 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرجاسم عبدالرضا حسير 45707 بكالوريوساب 

 علي نارص121531
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسير  حمدان548066 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرجماللدين رعد لفته302486 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمراد كاظم حسن490876 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمهدي حسير  صحن121519 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحيدر بطيخ مطرود302459 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد علي طافح121724 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي خالد سلطان53375 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرضياء هتور محمد53362 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي نور مهدي311394 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسيف رحيم طاهر53341 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم جوالن53457 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  الزم121719 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد باسم محمد53804 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد عبدهللا اسماعيل53265 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعبدهللا علي حسير 53292 بكالوريوساب 

 بشير علي121540
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمصطق  بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرضياءالدين علي كاظم45824 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي السجاد سعد عودة53218 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراسامة سعد زغير53430 بكالوريوساب 

ي121747
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرشمس هيثم راض  بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراثير عاضي كاطع46788 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح عبود449867 بكالوريوساب 

 علي صالح53343
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمصطق  بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرالسجاد علي جبير311022 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس جبار53398 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعمر كريم موهان53208 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسجاد عادل فرج53399 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمصطق  عادل خلف46893 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكررجاءالحسير  عامر عيىس53444 بكالوريوساب 

ي جاسم311441
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرليث راض  بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد جبار شنان527428 بكالوريوساب 



ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحازم محمد زغير311602 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمؤيد جبار شنان121544 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسن محمد وحيد121403 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم شيحان121539 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم قاسم490999 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم سالم311331 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد صباح خشن67052 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرفاضل عباس كاظم121720 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم عودة490846 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد عبود فاضل53344 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  محسن درسر53373 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعمر جبار شايع53383 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعباس احمد غانم45482 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعباس كريم عباس311371 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكريارس علي عباس53262 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسيف خالد سلطان53317 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكررسول نجم خضير121574 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي رعد لفته44777 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرالحسن ماجد حبيب53359 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحيدر علي كريم311605 بكالوريوساب 

ي53297
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم ثوين  بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمرتص  محسن صيوان527424 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي هادي جبير490998 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكريونس جودت كاظم53312 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد جي  خضير53227 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرصادق حسن محمد47132 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعامر نعيم قاسم53347 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرخضير عباس ناظم46640 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد سعدون خزعل121493 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم شطب53446 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  فاضل311609 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمنتظر جبار علي491028 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد سليم جبار311025 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  رياض قادر53268 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار موجر54273 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرماهر فاضل جريش311018 دبلوماب 

ي53408
 
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرطه عبدالكريم رزوق دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسجاد عباس شجر311382 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكركرار محمد صالل44883 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم حسير 369842 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحيدر غالي غضيب311508 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالستار عبدالجبار53582 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالسادة خنجر53648 إعداديةاب 



ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسيف علي عبداالمير491105 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي يارس مجمول48706 إعداديةاب 

ي محمد46706 ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرنصير عبدالنن  إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمقتدى مؤيد سالم490844 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحمزة جاسم جبار53700 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكريونس عباس بداوي121455 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد هيثم قاسم53637 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكركرار عادل عطية53411 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسن ساهي عبدالرضا48646 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح محمد53349 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  زين العابدين حسير 53471 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرالياس علي جبير303785 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمنتظر علي والي48614 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  فاضل48606 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي حسن زويد369776 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد عبدالحسن48659 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس حسير 53580 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرضياء عباس سعدون53527 إعداديةاب 

ي سعد121568
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحمدهللا راض  إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسيف علي حسن53535 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم ابوهير 44812 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد جبار صبيح121414 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمدالباقر عيىس حمود53615 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمهدي كاظم هادي53666 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  اياد طارق48696 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد عماد كاظم44675 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي كريم منصور121465 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  سعيد خشن505069 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبدالرحيم علي490656 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالرحمن سعودي491089 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكركرار محمد فالح53487 إعداديةاب 

ي121585 ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي حسن عبدالنن  إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي لفته عباس53494 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمنتظر فري    ح عبيد449947 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  ناهي53542 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمنتظر كريم كاظم53403 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسن رياض قادر53569 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكريوسف كريم سعودي121731 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد عباس فاضل48729 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم جبار311272 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي فيصل دعيدش369893 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسجاد عادل شوي    ع53688 إعداديةاب 

ي53503
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمدمهدي سالم لوب  إعداديةاب 



ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل خزعل311557 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعباس كامل بطيخ505072 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكركرار حسير  محمد450064 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي صباح مىحي53594 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمنتظر فالح حسير 491030 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالواحد شجر53391 إعداديةاب 

 علي490870
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محمد121477 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسجاد جاسم جبار121394 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي كريم صالل121469 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح قادر449864 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعامر كريم ملوح121504 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرزين العابدين عالوي عبدالحسير 44735 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسن محمد جعو449939 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم هادي53659 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرباقر رحيم عبدالحسن121419 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرميثم احمد صحن505056 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جاسم311413 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  كامل121386 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمقتدى محمد محسن53597 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعباس ياسير  جبار53553 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكربنير  محمود لفته188581 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعبدهللا ياسير  جبار311480 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسن نصيف جاسم53607 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرالهادي علي جبير311014 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكريوسف عبدهللا كعيد53651 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم جبار47087 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد فرحان توية311038 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي حامد قاسم450261 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد جي  خضير121595 إعداديةاب 

ي زايد53167 ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمرتص  صي  إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرقاسم كاظم شالل53395 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا عبدالحسير 46685 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي محمد صالل48733 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسن علي ضعيف53640 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرياس خضير ناهي45843 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد كاظم491034 إعداديةاب 

 علي محسن491108
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمدالباقر ماجد حمد450033 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمصطق  سالم جبار53692 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراحمد عماد عبدالحسير 54250 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسجاد زاير ماهر53596 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد مصطق  فاضل مصطق 53657 إعداديةاب 



ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسجاد صالح حسير 53680 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسيف وسيل فالح53603 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  طاهر سيدعاشور548044 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمصطق  مجيد رشيد53213 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكركرار فاخر صدام490873 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرموس عبدالرحيم علي449089 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرامير علي جبار53614 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرنزار عبدالزهرة صدام53274 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمصطق  لفته عباس490871 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي فوزي وادي48668 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعدون محسن548072 إعداديةاب 

ي زاير121409  صي 
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمصطق  إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمؤمل صبىحي محسن53305 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمقتدى جاسم جلوب53339 إعداديةاب 

غام سالم كرم121725 ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكررص  إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرابراهيم فاضل حسير 558498 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي كامل عبدالزهرة44766 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد كاظم490842 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسن علي نعيم490838 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد قصي جاسب311618 إعداديةاب 

ي فاضل عاشور45493
 
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرشوق إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكركرار شهاب احمد311533 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمرتص  جبار شنوف46563 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جعو311020 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرهاشم احمد صحن505070 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار خنجر53519 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي محمد الزم53482 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد الناطق صادق داود53578 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمروان جاسم محمد558496 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسجاد علي جاسم112061 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  عادل عطية53435 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد الزم53512 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعلي عباس شجر302464 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرليث قاسم جهاد53507 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرسيفالدين محمود كاظم53670 إعداديةاب 

ي جعيدي121590
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرهيثم راض  بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحميدة جواد كاظم491074 بكالوريوساب 

ي عبيد53463
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعقيل راض  بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرفراس خلف لفته44830 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرخالد خزعل فري    ج53364 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرفوزي وادي حسن45540 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحبيب فالح بشارة46518 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرصباح كاظم جاسم46757 بكالوريوساب 



ي54004
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرستار جبار حسوب  بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراياد طارق محمد45585 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعماد كاظم خنياب53191 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكراياد حميد مهاوي490851 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرحافظ جايز جي 54152 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرمحمد علي حبيب490843 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعباس سلمان داود121501 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرجبار محمد جاسم47152 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرعباس جامل جي 53350 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرخضير عباس كاطع490884 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكررعد عزيز كاظم47178 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادذكرضياء جبار شنيور53410 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىسعدية اسوادي خزعل48309 دبلوم عالياب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىبتول حسن مزعل53772 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىهيام كريم هاشم48028 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىوداد هامل خربيط53942 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىهيفاء زهراو ساهي121279 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىفريال يوسف علوان121302 بكالوريوساب 

جنان سعد علي121325
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننى بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىامنة موس دهش121275 بكالوريوساب 

حليمة جوير علي53151
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننى بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىمريم موس دهش121745 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىايمان هاشم صابر561749 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىوفاء رحيم غضبان121735 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىمروة سعد ناهض53816 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىجنان عبدالكاظم عرنوص311342 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىابتسام عبد سلمان53747 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىفاطمة جمال رشيد286743 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىاخالص هادي عبيد311567 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىزينب علي فهد311033 بكالوريوساب 

ى جبير حمد48138 ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىبشر بكالوريوساب 

هناء كاظم عبدالعالي53932
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننى بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىسامية مهدي جاسم47933 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىمنار محسن عباس54065 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىابتسام موس دهش527434 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىخوله محسن فنطيل121282 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىغادة غازي محمد561724 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىسمر عبدالرحمن فليح53797 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىايمان عيس جي 48118 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىغدير حسن زويد369706 بكالوريوساب 

مالك علي عذاب47975
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننى بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىهبة عباس كاظم311575 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىمريم خضير عباس121349 بكالوريوساب 



ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالكريم خالد505074 بكالوريوساب 

فاطمة علي حسن449989
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننى بكالوريوساب 

اس ضياء موس53822 ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىني  بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىابتهال ساهي حبوب47909 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىهديل محسن عباس53988 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىابتسام مشتت نعمة48384 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىرواء فاضل عاشور47570 بكالوريوساب 

ي48276 زهراء خزعل لعين 
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننى بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىزينب يلسير  جبار302495 بكالوريوساب 

وفاء محمد علي121741
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننى دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىسناء قاسم طه47805 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىاسماء كاظم اسود302376 دبلوماب 

ي490973
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىفاطمة صبار باب  دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىخلود عبدالحسير  حسن450060 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبدالحسير  لفته47703 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىوداد حنون عيال53742 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىفاطمة رحيم غضبان121345 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىاحالم صبيح حسير 54050 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىمائدة حميد كريم48174 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىوسام يوسف فري    ج53967 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىنغم جواد كاظم505051 دبلوماب 

نور علي عباس527416
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننى دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىياسمير  محمد رحمة121734 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىفاطمة جمعة حسن47771 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىايالف سعيد مجيد558506 ماجستيراب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىسارة عيىس علي53381 بكالوريوساب 

نورة جبار عبدعلي45520
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننى بكالوريوساب 

ي53314
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىزينب فاخر شاب  بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىهدى عبدالخرص  مخور53200 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىايات فوزي وادي45569 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىسارة جبار حسن121582 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىمريم عبدالسادة عبدالحسن527421 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىحسنات حسن زويد369616 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىزهراء حكمت فرج53254 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىدعاء عبدالحسير  حسن449929 بكالوريوساب 

ي121424 ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىزينب حسن عبدالنن  بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىوعاد محمد عبد53809 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىالرا محمد جاسم311449 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىهدى سعد كريم53377 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىحال خليفة حميد53476 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىرواء جمال عبد121525 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىمنتىه قاسم مانع121580 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىامالبنير  جاسم عباس490994 بكالوريوساب 



ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىضىح عبدالحسير  حسن449921 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىايمان طالب حميد53216 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىسارة جاسم خلف121515 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىاثار محمد عبدالرضا450004 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىعذراء عذيب عيدي505071 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىزينب رياض خزعل450223 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىزينب عباس جي 44719 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىسارة عباس سعدون53449 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىزينب خميس مزعل47038 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىزينب الصغرى عباس مصطق 121593 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىحوراء سعد ناهض53400 بكالوريوساب 

فاطمة علي حسير 490979
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننى بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىفرح وحيد ثويل53366 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىعال عدنان محمود311321 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىنور حسير  شياع121488 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىسجا عالء ادريول121547 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىوسام جبار شاوي46730 بكالوريوساب 

كفاية علي عسكر121508
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننى بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىرفل جاسم جوالن311457 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىنور معن كاظم121586 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىمريم كامل بطيخ488608 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىفاطمة احمد عبدهللا53474 بكالوريوساب 

مروة علي عذاب45854
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننى بكالوريوساب 

نورالهدى علي كريم47109
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننى بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىكوثر سعدون محسن548076 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىايمان فالح حسن53353 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىدعاء عودة غازي311629 بكالوريوساب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىزينب ربيع كاظم53204 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىدعاء صباح مىحي121407 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىهيام محمد صالل44906 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىندى محمد عبيد53384 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىرانيا نجم عبدالزهرة53405 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىزينب ابوالشون كريد48594 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىسىح  كامل حسن121383 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىزينب فالح حسن53541 إعداديةاب 

ي صالح121467 ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىزهراء ناج  إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىتبارك كريم رحيم53676 إعداديةاب 

ي121417
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىشهد هيثم راض  إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىشهد حمودي جابر491114 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىوفاء محمد عبدالرضا490869 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىارساء ستار جبار53356 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىزهراء فالح صدام449953 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىنورا محمد جاسم311468 إعداديةاب 



ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىارساء كريم رحيم44865 إعداديةاب 

ميالد علي عذاب48678
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننى إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىغفران فاضل الزم121727 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسير  شياع311625 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىضىح قيس رشيد48691 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىزهراء محسن عباس53574 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىزينب محسن شاكر53499 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىفاطمةالزهراء هيثم قاسم53625 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىطيبة حسير  محمد48717 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىغدير باسم جي 54377 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىشهد كريم رحيم53623 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىنرجس شهاب احمد311564 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىارساء عباس مصطق 121449 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىحوراء صباح قادر450096 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىغفران عطية لفته121730 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىحوراء عبدالحسير  جاسم53547 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىنور موس جاسب121551 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىاية باسم جي 53240 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىحوراء حسير  ناهي53584 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىسىح  سالم كطافة121433 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىسوالف حسير  كامل490874 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىاسيل محسن عباس53386 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىسجا رعد محسن121440 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىحوراء عبد كاظم53550 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىهدى جواد كاظم490839 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىزينب علي كاظم48635 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىبنير  عبدالرضا طعمة53562 إعداديةاب 

مريم علي عذاب121728
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننى إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىوفاء قاسم محمد53786 بكالوريوساب 

خديجة عبدالجبار علي53326
ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننى دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىسعاد هالل نوهان121716 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىذكرى حسير  نعمة53178 دبلوماب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىهدى محمدسعيد حاجم311514 إعداديةاب 

ي ذر الغفاري31093الرصافة-بغدادأننىهناء نعيم قاسم121561 إعداديةاب 

ي75583 ماجستيرالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار زاج 

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرغيث حسن زبون510310

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم كريم342709

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرغالب جاسب سالم203682

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد ستار جبار509005

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرفيصل نارص عسل193694

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمديح عبود طاهر67834

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم فرحان211625

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرخالد مراد فرج478935



بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرداود سليم هويش203702

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراياد صكبان صالح339518

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكربشار راشد عسكر299822

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد عباس هاشم383051

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد محمد جاسم472724

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي سالم حسب299044

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد ثجيل رحيمة539786

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرطاهر نعيم حسن382530

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرصالح هادي عبيد238221

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم هاشم68381

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرفريد وحيد بتاري208037

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرابراهيم هاتو جياد200477

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكريحنر مجيد حميد452644

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرصباح عبدالرحيم عبد382760

ي478903 بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي جبار زاج 

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكررسول عبدعلي موس67946

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرزغير سلمان جي 75514

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكروائل عبد كاظم عبدالحسن69395

ي200465
بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار عاب 

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي كعيد عبد68155

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعدنان جبار حسير 211613

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسامي عبداالمير سلمان203741

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرصفاء لفته علي68774

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالحمزة مطير203868

ي69162 بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعالء جودة لعين 

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسامي حزام ذياب75408

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالزهرة شلتاغ75432

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرصباح كاظم عويز453306

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراسعد عبدهللا عبدعلي339161

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم محمد477935

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالحسير  كي 554907

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكركريم كاظم عبدالحسير 478920

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعباس محمد قاسم193290

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرقصي جاسم كنيكر68526

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد خضير جواد203652

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسير  طالل207948

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم اعويز298890

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكررافد محمد هاشم554745

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحيدر سالم يارس423867

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد غازي عبيد382455

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم هاشم68582

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحميد سلطان فرحان473844

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكريوسف مبارك اسماعيل69778



بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمصطق  عماد صكبان510213

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعمار علي مطشر211396

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحيدر عالء جاسب508897

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي عباس نارص479079

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي جثير مجدي200497

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسن يارس زويد508917

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبدهللا محمد339223

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرباسم محمد عبدالسادة203727

يف452845 ي رسر
بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسن شمىح 

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم شاكر67802

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد علي جاسم211518

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي جبار رحيم479040

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرصالح هلجان راهي547504

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرقاسم كريم رداد200367

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرليث حسن حمدهللا75472

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي خضير عودة68712

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرايمن سالم فاخر510298

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد بشار محمد454035

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكركرار حمود عودة207974

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعقيل قاسم جاسم382409

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرقاسم كوجة عليوي211273

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرلؤي كاظم عواس473508

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعبدالمنعم حسن فنجان193535

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرفاضل جاسم رشم547505

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرخليل ابراهيم عبدهللا339310

ي203844 دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرنعمان عيس العين 

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكركاظم عبد حمود68834

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسعد مكطوف جاسم510185

ي محمدعلي383104
دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرماجد راض 

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرقاسم جثير مجدي382544

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسالم عبدالجليل عبد69450

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي فياض حسن382831

ي200475
ي عاب 

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرفالح موسر

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرجبار ليلو جابر510330

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعالء كامل طارش479184

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرقاسم عبدالحسير  سدخان75504

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح عبد473093

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرضياء عبد ساجت207765

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسعد حيال مزعل339237

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرامير كريم محمد68256

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم محمد68346

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرصالح سلطان مشجل510350

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدهللا حسن68306



دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي هادي عبيد510269

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسير  ريسان عامر554830

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم كامل كريم554874

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرهيثم رشك حميد69147

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد غالب جاسب211472

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرصادق علوان جابر207717

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمنتظر محمد ثامر68985

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمود علي محمد382560

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدالحسن عباس59214

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرفيصل قاسم صالح510206

ي صالح211325
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرشاكر راض 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم محمد68616

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرازهر عبدعلي ناموس508962

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرخالد نارص عسل75423

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحيدر خضير جواد453246

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرصدام صالح محمد452704

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعادل عجيل جبارة474021

اد سلمان193652 إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمؤيد رسر

ي علي203699 إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرجعفر عبدالنن 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسن فالح زغير203876

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسجاد شاكر عباس554811

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمصطق  يارس حنون208060

ي فانوس547509  عرب 
ماجستيرالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرقاسم عبدالحسن شبوط382480

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن محمد423993

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراثير سعد حسير 238247

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراركان احميد جاسم68209

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمهند محمد جبار342738

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم حسن383085

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي عادل علي510287

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد محمد جبار211461

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار سعد75396

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمهند صادق هاشم69893

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد زبون510249

ي عوده211368 بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي حرب 

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرموس حسون فرادي68425

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرجواد محمد كاظم69911

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جبار68876

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسير  سلطان مشجل193596

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعباس نعيم عذيب68459

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم طارش211418

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعبدالعزيز عواد زويد211677

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسجاد طارق خلف207758



بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي احمد كاظم508942

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعباس حسن كرماهلل211173

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي طعيم مالح67644

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن عباس سوادي68170

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرزيد طارق خلف69004

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي شوكت رحيم238060

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد نايف299919

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمنتظر رحيم جابر238333

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  قاسم203660

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد سعدون معارج193539

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد عداي عبدالحسن193524

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراكرم عويد زوير59327

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرياس عباس هويدي207997

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي صباح دنيف200461

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعقيل حسير  مناجي59497

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعالء كاظم جي 203856

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد فتىحي ذياب211410

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن محمد68411

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد رزاق عويد299233

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكركاظم فؤاد هاشم299062

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي ستار جابر69813

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمنشد عادل حطاب382468

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي صالح عبد382492

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي عباس جعفر69036

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد جاسب حمدان207959

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سلمان ثجيل203790

ي69837 بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرفؤاد سلمان رسر

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرموس عبدهللا حسن68329

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسن شاكر محمود203849

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد عباس جمعة211594

ي جابر211224
بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرقاسم صىح 

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرهشام جواد كاظم203757

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحميد دكة سيد203853

ي68539 بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحيدر سلمان رسر

ي محمد68757
 
بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمنذر شاق

ي473371 بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرغبث حميد باج 

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمنتظر جواد رب  ع207884

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد حسير 454020

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرنورالدين صباح عبد211350

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد فالح207789

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكريحنر حنون داود299136

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعالء طالب خلف339443

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمنتظر اياد صكبان211552



بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن عبود203668

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعمار يارس مارد75458

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرصفاء داخل سلمان70234

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد عويد سعدون383032

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرناطق هاشم جاسم211544

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محمد211570

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعمار كريم غلوم547510

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي سلطان مشجل193607

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعالء جمعة سلمان298926

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي سعد كامل238304

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسير  فيصل فهران193578

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسير  حنون جاسم68680

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعباس حافظ عطية211254

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحازم لفته نعمة67720

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد داود كاظم203936

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 200381

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر عبدالكريم طارش69735

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكربهاءالدين زوير سعد211653

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  جي 207908

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراسعد جاسم ماجد211632

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسالم عبد كريم478118

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمالك عبدالكريم طارش473993

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي عباس510223

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد فيصل فهران193619

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسير  عذيب يوسف59636

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمشتاق طالب علي454078

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسن علي منصور69429

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمصطق  اياد هاشم68919

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  حسن454056

ي محمد68730
 
بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي شاق

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمصطق  صالح هادي211288

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعمر كريم مراد211439

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحيدر عدنان كاظم69876

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمهند محسن بديوي479021

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعمار شهيد لهمود69136

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسن عودة كريم238390

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحيدر قاسم حسن203724

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكروضاح جواد زويد68966

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسن جاسم عطية473320

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعقيل سلطان مشجل193251

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراكرم خميس عليوي59442

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسيف طارق خلف211237

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي كريم رشك547506



دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد حيدر حسير 208162

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمصطق  هاشم فاخر207714

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمهند جمال سعد203707

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد رعد طعمة211376

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكريارس محسن حميد207990

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرايهاب يونس عبد69120

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمصطق  عادل محمد211495

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحيدر فالح حسير 554902

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمراد سالم كريم67697

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمازن محيل جويد193489

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكركرار محمد علوان67525

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد ريسان عامر207942

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد حيال مزعل68319

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمقتدى مهدي صالح477888

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرضياء سالم لفته472987

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمنتظر صباح عودة508990

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعباس عذيب يوسف193333

اد207982 دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمنتظر عادل رسر

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد عبدالزهرة208074

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراياد جمعة سعدون554893

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحيدر حنون داود453104

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمصطق  بيات داود211580

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعبدهللا خماس عبدهللا508800

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرموس جاسم محمد207636

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن قاسم238002

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرذوالفقار كريم غلوم547508

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم ابراهيم453202

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرابوذر عماد عبدالرزاق211620

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد علي عبدالحسير 211182

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسن عزيز جابر342827

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحيدر عداي عبدالحسن193496

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلياالكي  صباح عبد382520

ي صحن203865 إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي صي 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسجاد عالء كامل207863

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحيدر خالد دعير68393

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم لفته203918

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمجتن  عالء كمال203898

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم محمد207866

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي حاتم جي 203711

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرانور عبدهللا كطوف211511

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد اكرم مجمان207935

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن فالح478044

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكررسول عبد كريم193269



إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرهادي جواد سلمان211229

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعباس فليح عبدالحسن339320

ي211539
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعباس جاسب ماض 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد مجيد خزعل68139

ي كريم193680 إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد لعين 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرفيصل عدنان فاخر59595

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمالك حيال مزعل339214

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرامير كاظم كريم207896

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسجاد عمران كعيد200458

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمصطق  صباح جابر200426

 علي67865
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم وحيد193298

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد فالح حسن382605

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم حسير 200446

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد عبداالمير سلطان193626

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد جاسم452770

ي193465
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي محمد شمىح 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحمزة رحيم صيوان59545

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعالء مهدي نجم207722

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرايهاب احمد نذير67542

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسجاد زغير سلمان75537

 علي207644
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكروائل حسن الزم478005

ي حسير 211665 إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد عرب 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرجعفر شياع عبدالحسير 211585

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمصطق  صباح نوري203888

ي477990
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرضياء احمد راض 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم كوجه203836

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد والء عبدالزهرة529995

 علي وحيد529976
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرزياد عدي زيدان69861

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمنتظر صالح خزعل68561

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي عبداالمير جاسم68484

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم محسن203756

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرباقر زياد خلف208266

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد كامل478856

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرامير محمد جاسم383073

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي جعفر حمادي203768

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمقتدى بدر حيال203907

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسجاد جبار كريم75445

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسجاد حمود عودة211282

يف69174 إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكركرار جبار رسر

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكررضا محمد موات473421



إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي وسيم عباس193344

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمرتص  طالب قاسم473022

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم حسير 200443

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحسير  سعد محمد513382

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرجعفر احمد كامل207752

ي203694
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسجاد جبار عاب 

ي احمد عمار382442
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرتق 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسجاد جهاد حردان203925

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي كريم صيوان193310

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد عجيل207784

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرجعفرالصادق جبار سعد67511

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي نجم207888

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحسن مهدي نجم211202

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمصطق  مازن عبدالجليل211658

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبدهللا حافظ207926

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد عذيب يوسف193328

ي حيدر211310 إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد ناج 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي هادي فاخر75548

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرجعفر داود سلمان211505

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرهيثم ابراهيم سيد207871

ي حنون453002 إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرضياء عبدالنن 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحيم صيوان193301

ي عودة211296  حرب 
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمرتص 

 خضير عباس68595
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم جي 203884

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمؤمل حسن زبون67622

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرضياء عبدهللا حافظ211426

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق بشار محمد473697

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  محمد452938

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد صالح عبد473946

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمنتظر فؤاد خنجر203774

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي اياد رسول207876

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرموس عباس فاخر203734

 خالد دعير211166
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرمصطق  بدر حيال203871

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرصادق كريم عليوي478961

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي شناوة فندي478084

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكركرار حيدر مشجل300008

ف باسم محمد299004 إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرارسر

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعدنان حسن فنجان423795

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادذكررياض نعمة خلف68494

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرهادي صالح نعمة207967

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراسعد صباح عزيز211558



دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرهيثم عودة عاجل510262

ي كريم238352 دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرحازم لعين 

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم عليوي211566

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد عبداالمير سلمان237976

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرفليح حسن ولي200338

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكرجاسم عبدالحسير  طالل211601

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادذكراحمد نارص عسل211400

ماجستيرالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىمنال محمود رشيد203719

ماجستيرالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىحنان حسن مراد339400

ي200440
اق ابراهيم سبن  بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىارسر

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىكميلة عودة كاطع75567

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىهناء جاسم محمد339264

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىدنيا فاضل عاشور69561

ين فخري نارص59392 بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىغنية محمد حسن193527

كميلة عبدعلي فضل193636
بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىكوثر كاظم كعيي 299123

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىابتسام صالح حسب هللا424113

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىوداد عبدالحسير  كمر530002

ي200420 بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىاسية سلمان رسر

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىميسون جاسم محمد193546

ي محمد69846
 
بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىارساء شاق

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىثريا عزيز رداد75491

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىرهام خالد مراد479146

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىدعاء رشيد ساجت477875

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىعواطف خليف اموي    ع473212

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىزينب عراك ذياب382988

رحيمة علي نعمة200404
دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادأننى

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىانتصار جاسم هليل67784

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىخولة غضبان داغر193664

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىمها كاظم جياد68356

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىخمائل خالد شنان510049

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىفداء داخل عناد256826

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىاسماء كاظم معالك68511

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىسليمة حسير  فارس382674

رقية علي كاظم554779
دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادأننى

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىوسام كعيد عبد554787

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىاشواق نوري محمد382883

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىمنال مجيد حميد211639

عذراء علي جمعة70170
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننى

ماجستيرالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىمها حسير  عليوي319861

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىهدى عدنان حسن339368

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىحنير  احمد كاظم508935



بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىرساب حسن احمود68269

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىندى صالح يوسف238123

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد جاسم203800

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىانسام قاسم كاظم203829

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىهبة فاضل سالم554853

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىنهلة حمود مساعد69795

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىغفران خالد مراد479105

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىازهار جاسم حمادي193704

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىفاطمة طالب قاسم473054

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىفاطمة كاظم صانت298964

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىزينب جاسم محمد342762

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىايناس سعد كامل478837

ي68899
بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىسارة فالح موسر

ي423555
بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىنور جاسب ماض 

سكنة علي نعمة207881
بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىزهراء عداي عبدالحسن193244

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد مجيد207777

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىنور خضير عباس67598

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىمريم فاضل عباس193457

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىخديجة عناد زويد69063

ي جابر193672
بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىحكمت صىح 

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىنورا هادي زامل339481

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىهبة خالد واي383134

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىمريم رحيم كاظم490753

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىزهراء مصطق  فريق207858

ي عودة211216 بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىارساء حرب 

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىزينب سعدون جاسم193338

عهود علي حسون554698
بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىفاتن محمد جبار472764

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىزهراء داخل سلمان70217

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىري  هام جاسم شلش68120

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىدعاء فالح ضميد211193

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىنور عماد صكبان510211

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىاحالم عناد زويد69049

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىشيماء جبار صوينت203745

 علي عبدالحسير 238251
بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىحنير 

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىسارة عباس عيىس238112

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىايناس عباس قاسم473669

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىزينب خالد مراد479129

اس صبيح كريدي539772 بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىانس عبدالسالم حسن211526

نهاد علي عباس203882
بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننى

ي محمد75616 بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىصابرين ناج 



بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىكوثر جاسم محمد510275

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىنور جاسم هاشم67918

ي بجاي193261
بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىفاطمة جوب 

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىلقاء احمد سلمان200453

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىهند عداي عبدالحسن193515

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىمروه عبدالستار جبار207799

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىغفران رحيم كاظم203665

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىضىح جاسم محمد510189

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىنور مصطق  فريق207628

بكالوريوسالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىنور رحيم كاظم203765

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىوالء داخل سلمان67576

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىرسل سعدون هاشم200472

سهاد علي عباس203878
دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادأننى

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىوجدان عواد شوي    ع211451

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىاسيا عواد زويد69762

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىايات كاظم جاسم207954

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىحوراء عادل موات207622

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىحوراء عقيل عبدالحسن193236

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىحوراء سهر سعد200450

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىدعاء رياض نعمة208009

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىفاطمة مهدي نجم207719

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىتبارك عباس جاسم203802

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىرسل حسن كنفذ193248

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىحوراء سلمان داود238235

 علي211670
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىقمران حسير 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىارساء هاشم عبدالرضا70380

ي حيدر69020 إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىرسور ناج 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىمريم قاسم سيد510242

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىزهراء طالب جاسم207632

حوراء علي محمد211337
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىشكران رحيم كاظم68651

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىمريم عادل محمد193743

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىمنار احمد سلمان207808

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىتبارك باسم هاشم211645

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىفاطمة احمد محينة547507

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىسعاد نوري شنيور203937

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىليل محمد سيد203899

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىغفران محمود رشيد203760

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىارساء وادي كريم403952

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىفرح عبدالرضا حيال454024

شهد علي عبد203931
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىهند هاشم عبدالرضا67490

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىزهراء زغير سلمان75527



إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىعلياء خضير عباس203759

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىزينب اياد عبدالرضا203897

صفا علي عبدالحسير 203755
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد جمعة299803

زهراء علي جاسم211634
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىصابرين رحيم كاظم203885

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىرسل كريم محيسن203751

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىهدى عباس نارص478989

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد جيخاو67748

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىاسيا فاضل محمد473745

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىزهراء قاسم محمد203821

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىايناس محمد نايف339343

ي203911
إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىمنار عماد راض 

إعداديةالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىتبارك حسن كنفذ193267

دبلومالرشاد41094الرصافة-بغدادأننىسعاد عبداالمير عيىس193277

دكتوراهالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرنورالدين حيدر فليح119117

دكتوراهالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد جاسب يوسف119633

دكتوراهالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرهاشم جي  عبد493046

ماجستيرالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان داود115562

ماجستيرالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرباسم سلطان عبيد325518

ماجستيرالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمود سدخان448189

ماجستيرالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعدنان عجيل حسن493206

ماجستيرالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسن حلو542270

ماجستيرالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرسعد ولهان جاسم561726

ماجستيرالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعمار كريم عطية119887

 حسير  زوير82505
ماجستيرالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلوم عاليالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرصفاء نجم عبدعلي448167

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعقيل رشك يوسف321099

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرثامر حنون ثجيل448159

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرهاشم حرب هولي448126

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعادل باقر موس321741

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرياس محسن دبس119211

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرباسم محمد مختاض448003

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد موس سعيدان501766

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمهدي جاسم رحمة119854

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرجاسم سلمان عبدالحسن321469

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمازن خلف حسير 504709

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  كريم صيهود119692

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد علي غالي504755

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم حيدر504521

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  مجيد سلمان119706

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكربشار جمعة عبود325213

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعادل رشك رحيمة501806



ي119654 بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحيدر هامل لعين 

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد الزم خلف542268

ي554177
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرطالب جي  حسوب 

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي سالم شميل119319

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرزهير علي غرب537590

ي321940
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرسالم جاسم راض 

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  جمعة حبيب81900

ي119563
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبد لوب 

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعباس كاطع خرص 82390

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعدنان ساري محمد81850

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرطالب عكيلي جي 448181

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكروليد علي غرب448015

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمود عدنان داود115024

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرياسير  محيسن خلف321717

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرفالح موزان كريم119635

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرثائر عباس عبدهللا325423

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي حسن شعبان82304

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد عبعوب طاهر448085

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد عيىس عبدالرضا81991

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعباس كاظم حويزاوي81636

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكروحيد ابراهيم حسن448145

ي81583
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد جي  حسوب 

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرصالح عبدالزهرة زاير504660

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكررعد زغير جابر325147

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعادل موجي حسان325470

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسام ماجد علي119810

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرصباح الزم خلف561723

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحلىمي سعدون جاسم501647

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسام باسم قاسم448198

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد علي رمضان119313

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمهدي راهي جريو119085

ي448178
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعباس جاسم راض 

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسن448098

ي حسير 493142
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعبدالحسن وب 

ير جي 115435  
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحيدر جي 

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  هادي جابر321840

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي حسن مطلك115045

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرجاسم كيطان شديخ323022

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد كريم صحن81773

  حسير  شنشول82149
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمعي 

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعدنان عبعوب طاهر448081

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعقيل فري    ح وحيد119372

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحيدر طعمه كاظم537585



بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي فرج عبدهللا119273

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد عباس زوير119694

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرماهود سالم محمد322174

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي عجيل فهد322848

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد كريم عبدالعالي323143

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكروسام ماجد علي81712

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسام رحيم جلوب114980

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن عبود321964

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم قاسم448190

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكاظم كاطع119590

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي حميد راهي119682

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرنبيل كاطع خرص 325617

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكريارس كاظم نعمة81780

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمرتص  كاظم ماشاف119866

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبدالزهرة زاير119636

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكركرار علي حسير 322465

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد عباس محمد448173

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي جليل مساعد323321

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكريونس عباس فاضل82335

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي رشك يوسف321085

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكركرار حيدر جارهللا322547

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر حسن مول114943

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمنتظر احمد علي119140

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي عبدالخرص  كاطع493035

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم علوان504687

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد علي غالي448151

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد رخيص اسماعيل119708

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحامد زغير نعمة322301

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن محمد513425

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعبدهللا جمعة زغير119559

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكروليد خالد مري81767

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرفاضل عباس طاهر537550

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعصام جاسم جواد504529

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمؤيد حسن بدن119702

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعبدالجبار فري    ح شديخ119126

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد مريمر حميد322386

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرثائر حرز جعفر119613

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعبدهللا وحيد محسن561719

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد عليوي سهيل119621

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمشتاق عويد داغر119115

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرماجد حميد مفي  325442

ي عبود448224 دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرجاسم عبدالنن 

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس خلف81837



دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  سكران504670

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسام جابر عيدان325029

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكركرار حسن حنش325647

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد جمعة كريم82429

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي كريم خليفة322229

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرجاسم سلطان عبيد561717

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم قاسم119280

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكررائد رشك مونس322441

ي119261
دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي يونس ماض 

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد علي حميد119198

 علي منصور81828
دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرتحسير 

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي كريم شلش119668

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي كريم نعمة82565

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرستار جبار كاظم115301

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحامد حنون سلمان164494

ي492874
 
دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرجعفر هاشم دوق

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعالء شنون حاتم448209

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعالء داود سالم322795

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكركريم عبيد سعيد501788

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي رخيص اسماعيل322217

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرجبار طاهر ابراهيم119157

ي323088 إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد عرين 

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرماجد هادي شلش537594

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرقاسم سلطان عبيد325055

دكتوراهالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرصدام بدن رحيمة81881

ماجستيرالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس عبدهللا504704

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعامر زكي عباس119300

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي كريم عطية119870

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد كامل حنون81685

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي سامي جبار115178

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن مول325135

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحيدر ماجد جبار119592

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرسجاد احسان صبيح115270

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد علي جاسم119112

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  نعمة كاظم119671

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكريارس عبدالستار جبار501626

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  عادل عطوان448068

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحيدر جميل علي119868

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحامد محمد جاسم321489

 عبدالكريم مزيعي492861
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي حميد شلوك322259

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعالء نارص حسير 81888

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحيدر غالب صادق514334



بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرغيث حسير  مرزوك119240

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمصطق  هادي سلمان119172

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمسلم ماجد حميد82082

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمسلم كاطع خرص 114923

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي حميد مجيد119139

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد صباح كاظم81730

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكربسام محمد انتيش115485

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  حميد ربيح322591

 عبدالحسير  جبار322815
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي كريم طه119569

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعباس محمد حسير 449114

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرابراهيم جمعة كريم81820

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  جاسم82422

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرسجاد عباس جعفر448090

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم خليفة119659

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمنتظر مشتاق طالب82107

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرايمن عبدالزهرة موس493023

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكررعد فيصل حسير 119154

ي119588
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحامد ماجد صىح 

ي119666
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرميثم كريم لوب 

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكروسام عباس فاضل82344

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد طالب سلمان81993

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  رحيم حلو81653

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد زغير نعمة119658

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي حامد جاسم492848

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم قاسم448204

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي خزعل جعفر504715

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمرتص  حامد عزيز114934

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي نجم عبيد119874

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسن محمد جمعة504740

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرفالح حميد ذرب81924

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرزين العابدين طارق جلوب81986

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالكاظم فرج322424

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعقيل محمد محسن119367

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكركرار نصير جاسم321859

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعالء صباح حسير 82588

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد كاطع سلمان119651

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم مهاوي81874

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمسلم حسن عبيد115456

ي82099
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمهدي عبد لوب 

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرفؤاد نارص رحيمة323371

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي فالح عبودي115309

 علي جي 82275
دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير 



دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  حبيب115245

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمنتظر مهدي نعمة82584

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  حبيب115479

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار عصمان115211

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي جبار عصمان115507

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرليث رعد عبدالحسير 82524

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد هادي عبدالسادة322526

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمدصادق فاضل ياسير 81694

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرامير عبدالكريم خالد321169

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحيدر علي عبدهللا448250

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  جابر119799

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكركرار جمعة كاظم119293

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرسجاد رياض جلوب119094

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم جاسم120350

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد ماجد احمد82156

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعليسجاد كريم زغير537554

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار عزيز119237

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد كطافة شجر504567

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي كريم رحيم119206

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرايوب علي زيدان81624

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي صالح نعمة537573

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمقتدى عبدالقادر سابط501473

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحيدر محمدعلي حيدر119574

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرجعفر مازن طالب115296

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبدالرحمن محمد504636

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعزالدين سالم كاظم322182

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرميثم باسم قاسم448050

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد محمود عبدهللا493055

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمدجواد جاسب زاير119689

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمرتص  سعدون جلوب119168

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمدرضا عماد مجيد504580

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرجعفر علي جاسم82538

ير537552 إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم جي  

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعباس خالد مزهر325124

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد خماس سبع448141

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكركرار فاضل مزهر115292

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي احمد علي119305

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكريوسف كريم حميد323057

ير115136 إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  اسكندر جي  

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعمار والي جلوب81660

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  درجال447990

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكركرار محمد كامل501714

ي322245  مهدي لعين 
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمرتص 



إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكركميل كريم حميد321683

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرابراهيم علي عبدالحسير 119685

 جميل علي82513
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد عبدهللا مسير81818

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمرتص  نوري شالكة504539

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرسيف حميد خليفة119091

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس كاطع119296

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمنتظر نعيم ثجيل119145

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  سعدون كريم448214

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد حمزة علي322494

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  سعدون ناهي323524

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمصطق  ضياء عويد114957

 حامد علي504494
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي447996
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي ماض 

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعقيل صباح طارش119269

 جميل علي82592
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ي اسماعيل119256
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي المرتص  حق 

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرسجاد ساهي عبدالصاحب119580

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعبدالواجد علي ندشة501459

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعبدهللا جمعة ثجيل504729

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد مجيد مطشر82535

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرصادق قاسم موس321065

ي حسن119354
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرهيثم هاب 

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسام فالح حسن82059

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعباس حميد فاخر322341

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرابراهيم يارس عبدالزهرة119872

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرسعدون مجيد سعدون119247

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرجعفر احمد شنشول81981

ي عبدالحسير  صادق322729
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرتق 

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمرتص  عباس ابوليل119221

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم خليف504625

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرهندرين ياس محسن504486

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرصادق زغير نعمة493197

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمصطق  عدنان ساري81862

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم حسن493166

ي مهدي راهي119606
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمدتق 

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد هادي سلمان492914

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكركرار كريم حسير 82162

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمد جنديل448229

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  سلمان عبود81919

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسن جبار عصمان323002

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار زبون492959

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرصادق حافظ كاظم448043



إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسن سمير حميد119121

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم زغير81911

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعباس خلف كاظم501555

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكريوسف قاسم فرج82404

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراسماعيل جمعة نعمة402742

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكربرير كريم حميد321652

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمنتظر رحيم شنون501754

 علي كاظم119665
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي مشتاق طالب119152

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  اسماعيل داغر115264

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي االكي  عبدالحسير  نارص119624

ي عبود504615 إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرهاشم عبدالنن 

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرغدير عدنان خلف403150

ير82282 إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكريوسف كريم جي  

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحيدر صباح حميد119641

ي جواد كاظم119346
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد تق 

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكركاظم داخل حسون448110

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحمد علي نعيم119163

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرزيد علي جي 119284

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  سعدون جلوب114972

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكركرار نعيم جي 119178

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم حميد82351

ي اسماعيل119259
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد المصطق  حق 

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبدالسادة عبدالواحد322204

ي537565
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمهدي احمد راض 

ي عطوان115496 إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسن صي 

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي خميس كاظم492928

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكركرار حيدر هامل119104

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرسجاد نجم حمدان81797

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  عطية زهراو448200

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالهادي اسماعيل119129

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكررائد علي محسن115529

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعباس جبار كاظم82017

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم يارس81843

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي حيدر فليح119572

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرحسير  جابر بديوي119743

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكراحسان كاظم حسن81975

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرخالد حسن ارحيم321622

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادذكرعبدالواحد مريدي حنش119264

ماجستيرالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىاوراس كاظم نعمة81784

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىعلياء عبود دريول115184

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىيشى محمد هاشم492977

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىمهدية صالح هادي448131



بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىامل حسن ارحيم504641

حنان علي نعمة339171
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننى

رجاء محمد علي82437
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىهدى جاسم حسن119544

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىايمان داخل حسون448108

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىحوراء قاسم ياسير 119697

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد جنديل448219

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىمها طالب سلمان82254

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىرشا غائب صادق501743

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىرويدة كاظم قاسم325501

حنان علي غرب493014
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزهراء عالء فلسطير 504750

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىفاطمة كاظم داغل322279

ي119363
ي لوب 

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىنورالهدى راض 

ي82142
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزمن عباس ثاب 

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىسهيلة كاظم كريم119333

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىهناء كاظم كريم119335

ي119217
دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىنازك حسير  مناب 

ية هاشم صالح119871 دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىخير

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىابتسام حاتم نعيم119638

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىفضيلة مهدي حسن119655

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىابتسام دعير حسير 325270

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىاسيل كاظم حيدر325630

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىجاسمية نزة يازع119358

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىجمعية جاسم اسماعيل119829

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىرباب جبار حسن119567

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىنيسير جمعة كاظم119324

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىحنان عبدالصاحب غانم119555

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىساهرة دواي عبد114914

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىنور عبدالرزاق رسحان119202

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىعذراء حافظ كاظم448019

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىسمية رحيم محسن119886

فيحاء بريسم علي504602
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىنضال سيد بديوي322773

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىفاطمة دويري    ج جابر82361

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىاحالم محمد ديخ448076

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىابتسام جاسم عبدهللا119674

ي هليب119648 إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىهيام ناج 

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالحسير  نارص119630

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىرسل رعد زغير119610

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىعذراء عبدهللا نوري81855

زهراء علي عباس493110
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىغفران فرج عبدهللا115551



بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىهديل عبد جحيل119669

زهراء حسن علي504587
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىايات عباس فاضل119864

ي هليب119645 بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىديانا ناج 

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىاسيا سعيد عبدالهادي321258

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىهناء فاخر كامل82376

يل81582 بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىسىح  اسكندر جي  

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىحنير  قاسم كرملن325567

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىهند كاظم كعيد114988

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىبان سلمان عبود325579

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىرغدة باسم سعد81737

رغد علي غرب448011
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننى

ي حسون عبدهللا82409
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىاماب 

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىمروة فرج عبدهللا115225

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىرويدة فري    ح وحيد115193

اسيل فاضل علي119285
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىنور قاسم خليف127739

ي321339 سماح كامل لعين 
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىسارة ماجد صبيح119678

ير81755 بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىضىح اسكندر جي  

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزهراء كاظم جاسم119670

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىايمان ابراهيم حسن322163

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىرقية اياد رحيم448119

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزهراء عودة حسن119661

مريم علي زيدان82553
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننى

ي119279
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىساره عبد لوب 

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىمروة ستار محيسن493179

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزينب علي كاطع119192

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىايمان فاخر كامل81894

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىنورالهدى كريم عبيد322750

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزينب صباح علوان115106

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىهبة صبيح محمد119595

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىاسيا كاظم فاخر325085

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالكاظم خميس82332

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىهاجر كاظم فاخر325096

ريام ستار علي هللا119244
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىمريم كاظم فاخر325111

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزينب خزعل داود119612

ي119137
ي لوب 

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىنرجس راض 

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىغزوان مهدي نعمة82089

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىدعاء داود سعد119108

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىصبا عباس فاضل119275

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىازهار حميد شلوك119127



بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىنشين قاسم كرملن325545

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىايالف علي عبدهللا119618

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىرسل كريم صابر115084

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىمرام حامد عزيز119289

امنة علي زيدان81824
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىصابرين عباس فاضل119691

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىايات كاظم حنش321546

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزهراء فالح عبودي115072

ي321358 وسن عليوي عبدالنن 
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننى

هبة علي جاسم119271
بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىنورالهدى نعمة كاظم325167

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىنور مجيد كاظم448062

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزهراء ماجد صبيح493061

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىفضاء مجيد كاظم115235

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىهيام هيثم حميد119135

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىسارة مجيد كاظم325188

هان119124 دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىبيداء صالح رسر

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىهايدين قاسم كرملن325595

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىكوثر عادل محمدجواد82321

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىتبارك خليل غالب119676

ير82302 إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىطيبة اسكندر جي  

ي501499
سارة علي راض 

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىمالك مازن طالب115281

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىنبا عادل سعد82317

 علي زيدان501606
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىيقير 

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالسادة عبدالواحد321580

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىندى خضير فرحان119341

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىنورالهدى عبدالكريم زغير119337

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىفاتن جمعة كريم492902

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىصابرين كاظم جاسم81808

ي493154
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىمنتىه اسماعيل راض 

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىتبارك تحسير  جمعة82397

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىطيبة اياد رحيم321281

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالرضا طعمة493126

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزينب حيدر هامل119322

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىنورالهدى فالح عبودي115465

صابرين علي شيحان119150
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزينب كريم حسن119377

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالرضا طعمة81812

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزهراء جاسب زاير82574

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىكوثر نجم عبيد321495

زهراء علي جلوب82413
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىايات حسن ربيع81968



إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىفاتن عبدهللا كعبير492980

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدهللا نوري82115

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىسىح  عبدالكريم عبود322289

ي501686
إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىطيبة عبدالرحمن شمىح 

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزينب جاسم جبار504480

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىحوراء ياس محسن504509

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىريام محمد قاسم119255

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىرقية عبدالرزاق رسحان504492

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىفاطمة كريم حسن119584

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىدعاء فاضل خرص 322569

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزهراء جعفر رحمة119148

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىنور عبدهللا نوري504650

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزينب خميس كاظم492983

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىحنان رشيد حميد82547

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىمريم زامل عيىس81868

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىضىح نجم حمدان81803

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزينب حسون عبدهللا321153

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىرؤى حامد عزيز119602

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىاية نجم عبد493094

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىارساء هاشم جاسم81972

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبدالسادة عبدالواحد119551

بكالوريوسالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىوجدان جمعة سعيد322608

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىايمان جبار بعنون114996

دبلومالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىحياة مهدي صباح504666

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىايمان جاسم هليل493087

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىزينب طارش عبدالسادة81671

إعداديةالحكيم31095الرصافة-بغدادأننىهناء طعمة حاتم537571

ماجستيرالحارث31096الرصافة-بغدادذكررحيم جي  رسول505341

ماجستيرالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسير  حزام بدر381482

ماجستيرالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسير  زاير جودة120867

ماجستيرالحارث31096الرصافة-بغدادذكرجاسم كالوي جابر381421

ماجستيرالحارث31096الرصافة-بغدادذكرزيدون خماس عبدهللا82083

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرخالد غي  عذيب381548

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعادل جبار جودة504410

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرصفاء قاسم علي504642

ي سوادي120871
بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكركامل ماض 

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعبد خليفة رسن82394

ي رشك82610
بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرابراهيم ثاب 

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرماجد رشك عيدان504456

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرصالح غانم سالم504440

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  جاسم82416

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحمزة صدام عامر339766

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح هنيد381605



بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرفراس خماس عبدهللا504365

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرهادي لفته سلمان80897

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  غضبان82098

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم عيىس82495

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد ثامر يونس381432

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرخالد برهان سعيد381356

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكركاظم محمد بخيت82628

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق خنياب مكطف167434

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم حسون82163

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرطالب هاشم زغير339786

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرتاميم عبدالعال عبد120892

ي حمادي381333
بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد راض 

ي82044
بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد محمد راض 

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حاتم هيجل505338

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد كشيش علي340176

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرلفته عطية فالح504444

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي كامل سعدون120901

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي حامد دلي82647

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم جبار167447

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر جي  عبدهللا381511

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرباسم جي  عودة82488

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحكيم وحيد عداي82617

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم حسن381530

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد سلمان جودة82144

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرستار جبار حسن381325

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرميثم صدام شاطي504449

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرباسم سكر محمد120874

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد حاتم صكر82646

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكررضا كاظم عبدالعال82378

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد زغير جبار120889

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدهللا عبود544309

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرزياد خماس عبدهللا504658

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر عبد عكار120859

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي حميد عبود167456

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكركاظم محمد سالم21245

 عبدالزهرة عبدالحسير 82618
بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكررائد خنجر حسير 120840

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعباس خماس عبدهللا80958

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعدي صدام الزم90587

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدالواحد كريم381592

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكررائد زغير جبار340867

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعقيل عاضي نزال340465

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم كريم504418



ي534931
بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسام وادي حسوب 

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرشاكر حمدان عبد544311

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعمار كاظم سلمان341011

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكروسام علي حسير 544315

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي عبد82480

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمدعلي كاظم كالوي381621

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد رحيم قاسم505330

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان فليح340421

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرابراهيم جاسم حسون82166

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح عكلة504392

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسيف ياس خضير120826

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسعد عيىس قاسم80952

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسام ابوالليل غضبان82176

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن عبدعلي505358

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي فالح حسن381328

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمهدي حسير  مظلوم54493

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي جي  عبدهللا381474

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحمزة سعد حلو504388

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم جاسم340731

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر جواد هاشم504468

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرليث سعد احمد339735

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرطيف سعد احمد120825

 صالح علي82530
بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد سعد احمد340251

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرجعفر رحمن حريصة504488

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعمار قاسم حسن381408

ي زغير381599
دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحازم ماض 

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي حمود ساري505336

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسام محمد عبدالرضا82114

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكراياد قاسم محسن82074

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد جبار حنش82462

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالمطلب باش اغا82406

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي عبود حزام505347

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرهيثم نعيم زبير 120839

ي حمادي120884
دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرجاسم راض 

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي بنوان حسير 82633

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكراسماعيل زاير موزان24839

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي عاضي نزال340600

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمسلم زعبيل خليفة21783

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي عبد محمد167429

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم حسون82160

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعادل مهدي غضبان339858

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسن قاسم حسير 120832



دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد ساجت صي 381447

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد وادي مطر120893

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعماد قاسم محسن381515

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرريام احمد كريم381372

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكررعد يش منشد340245

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محمد82269

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالكاظم وشيل120823

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي حسن هادي80905

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر نتاش بريس120820

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرقيس جبار طاهر21321

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعقيل نعيم عذيب339694

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عبود82643

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالستار عبدالسادة504485

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر كطن فرج82200

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسير  عالوي محسن340430

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسير  زهر فري    ع82095

 جواد جالي340289
إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرتحسير 

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرفاضل عاجب فضل402497

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعدي هذل فاخر21730

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرصالح حسن جي 120824

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسلوان فالح محيسن561577

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعبدالحسن عبداالمير مراد120860

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد موات حاتم381460

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكركريم رحيم وحيد504428

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكراياد عبدالكاظم وشيل80968

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعودة عبد عريمط82670

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمنتظر عباس عبدالحسن167451

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر حميد تبل505331

ماجستيرالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمصطق  فالح حسن544319

ماجستيرالحارث31096الرصافة-بغدادذكريوسف صالح سوادي381554

ماجستيرالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد محمد كشيش340756

دبلوم عاليالحارث31096الرصافة-بغدادذكرانور سالم خلف504651

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرجعفر دعير سفيح21803

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسجاد فرج هاشم82032

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد هويت عباس339725

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد سعيد عيىس82427

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم عبدالهادي381426

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرباسم ياسير  لفته504370

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعباس فرحان حسن82393

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمصطق  باسم ابراهيم82442

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمنتظر لفته طنش82518

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسير  مجيد حميد82558

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكركرار خليل محسن339894



بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد قاسم82599

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمصطق  خليل محسن340339

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي جبار فهد504631

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمهدي رسم صالح558510

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسامر فاروق خلف340452

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرابراهيم هادي صالح504461

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد فليح82078

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي لفته طنش120864

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراكرم عزيز زبون120934

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم لفته82048

غام سعد رسن82239 بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد ابوالليل غضبان82139

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمهند زيدان خلف80946

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعبدالجبار صباح جبار82324

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرياسير  جليل مكلف81060

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي محمد كشيش340782

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرامير جي  عبدهللا82019

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم محسن120745

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد رعد وداي167430

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد سامي بحت21510

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعمار عبدالكاظم حسن341020

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسيف علي حسير 80910

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد خالد جاسم78805

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمهدي مطر خريب120906

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي محمد نعيم80894

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد عماد احمد21779

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرصادق جواد كاظم339950

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي حمود كريم82589

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسن مهاوي سعيد167440

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر زيدان خلف80940

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي كريم جبار82672

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد فالح حسن82179

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالزهرة جاسم21774

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد جمال عكلة167439

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمصطق  خالد غي 381544

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمنتظر سعد صالح82753

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي رشك عيدان381380

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرغفار خالد خلف21720

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرزهير عبدالرضا جاسم82642

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسجاد جبار عكلة340481

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد شاكر عيىس79921

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي رويض محمد340268

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسن عبداالمير82029



بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمنتظر فالح حسن504465

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسير  مجيد محسن78864

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر علي قاسم339741

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحكيم عبدالكاظم عبد82053

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد علي غلوم504653

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسام ذياب جابر82134

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد مهلهل نعمة120834

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد حسن عطاهللا82493

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر رحيم جبار21756

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرهشام لفته طنش120863

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر يش منشد504414

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرخالد سامي بحت21753

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمرتص  قاسم رحمة120946

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسجاد علي كاظم82636

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرامير علي زورة82522

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعباس فالح حسن381363

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكركرار خالد خلف21789

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد حلو82656

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل عباس120726

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد سامي محبس78824

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد صالح عباس340808

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرياسير  طه عيىس82510

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي حاتم صكر82659

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسير  رحيم سابط339829

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد سعودي82736

ي نعيم عذيب84490
دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمدالتق 

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسن فالح سوادي504452

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرانور قاسم حسير 339747

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالكاظم عبد82079

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي يارس حمد21796

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم سلمان82550

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي حسن روضان558511

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم سلمان340316

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكريوسف عالوي حسير 120731

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسيف الدين محمد فرج341000

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسلمان عبدالعظيم عبد81055

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق فليح504647

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرصالح جاسم حسون120865

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسجاد رشيد حزام339990

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمنتظر نائل شلش340579

ي82316
إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي ماض 

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد صالح غانم504382

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرقصي حسن محمد82366



إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد هادي جاسم82498

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرجعفر احمد خلف120844

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد مزبان عودة120898

يف جليل21747 إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمصطق  رسر

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمؤمل اياد سلمان340987

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمنتظر قاسم حمود505334

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسن رحيم علي82663

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسجاد طارق زغير340880

 كريم عبدعلي340966
إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر علي قاسم82127

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرذالفقار حيدر زامل82119

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعباس رحيم علي82468

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم سلمان82624

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم شناوة82066

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكركرار جبار سعدون81177

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد كريم381401

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر خالد حسن82638

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد جمعة كريم82569

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمصطق  جمعة مطر90281

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسير  فالح حسن82097

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرامير حسن فارس82289

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرصادق حيدر علي558508

ي82692
إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي حميد راض 

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمؤمل داخل رسيوط82345

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسجاد صالح حسب82485

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحمزة كريم عكلة82238

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرطارق نجم عبد82218

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد علي احمد83209

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم حمود82187

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد شهاب احمد82092

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسن رحيم سابط340107

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد صدام504460

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكركاظم رحيم كاظم82520

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي كريم كاظم340084

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرانمار صي  طاهر21765

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسجاد قاسم حزام381626

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم كريم504479

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسجاد كامل سعد340025

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن روضان558512

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمصطق  عادل رسن82205

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكريوسف جاسم حسون82256

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي حسن جودة340234

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعقيل شاكر حمود80906



إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم عاجب340664

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي السجاد حسير  قاسم82514

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعمار فالح سوادي82652

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي الكرار كريم حسير 82035

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرزيد جاسم محمد80918

ي محمد علي381413
إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرتق 

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرليث كامل سالم81056

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسن حمود مشحوت80883

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد علي حسير 82541

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمدصادق كاظم كالوي339972

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد عودة عجىمي82192

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكركرار كريم عبدعلي340953

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكررائد عبدالحسير  عبد120937

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسن حسير  شبوط505345

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكربارق عبداالمير حسب82041

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم اسماعيل340369

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرباقر عدنان خلف120842

 سامي بحت82593
إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي طالب زغير120857

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسن رحيم جبار82023

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكررسول محمد خربيط82596

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر عائد هاشم558513

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمصطق  حميد عبدالصاحب82020

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد هاشم82504

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل جبار339932

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسير  عزيز زبون120936

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسن عمار قاسم381387

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمهدي فاضل شبوط504402

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم رحيم504477

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعمر كريم كاظم21821

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي عباس قاسم82769

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرجعفر صالح رحيم82063

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحيدر جواد كاظم82612

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد عبدعلي نجم167444

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسن هادي544317

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق نجم81150

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمنتظر احمد داخل82594

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمرتص  ابراهيم اسماعيل340143

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمهند عبدالحسير  عبد81133

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي ابوالليل غضبان82298

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكراحمد علي خزعل82561

 علي339960
إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير 

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرصادق علي محمد81139



إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي عادل فنجان340853

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسن علي محمد504437

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمبتهل علي عبد167426

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمؤمل خالد غي 381569

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعلي سامي محبس78881

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم جبار120872

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالحليم قاسم82223

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسجاد ضياء عبدالحسير 82272

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرصادق جاسم خماس504482

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعالء فاضل طاهر82436

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكروسام ابوالليل غضبان82267

ي120836
بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرموس قاسم راض 

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمحمد محبس حسير 90541

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرنعيم عذيب مثن 82472

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادذكرفاروق عبدالحسن جبار415187

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعبدالكاظم محمد كاظم21815

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرماهر عالوي حسير 120895

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكروسام قاسم فرج504475

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرمخلص شناوة حمود339715

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادذكرخليل محسن غالي340096

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالرضا عبد80891

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرسعد محمد جاسم504384

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرباسم قاسم حسير 90656

 صدام علي82533
إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرجالل عبدالحسن عليوي120847

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادذكرعالء حسن عواد82605

ماجستيرالحارث31096الرصافة-بغدادأننىناهدة جويعد قاسم381552

دبلوم عاليالحارث31096الرصافة-بغدادأننىسندس حسن محيسن120941

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىسعاد حمود مرهج21826

ى موس عزيز381338 بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىعامرة محمد حسن82087

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىنادية عبدالزهرة عبدالحسير 340936

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىاشواق نعمه حسير 340325

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىكريمة جلوب كاظم21550

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىامل محمد كريم340912

ى عبدالسادة نزار120904 بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىبشر

ة163869 بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىصابرين حميد عي 

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىغدير فالح حسن82609

ي120853
بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىرشا حميد راض 

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىجنان كاطع مطر120837

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىاديبة حسب صايح120873

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىامنة محمد عبدالرضا381335

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىوسن حسن سدخان120878



دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىابتسام هاشم نارص381581

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىفائزة جبار حسير 381507

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىهدى كاطع صبار340507

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىهناء زغير جبار90448

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىنجالء هشام عيىس82303

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىمنتىه عبدالرضا ثجيل120699

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىهدى عبدالزهرة صدام120928

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىياسمير  رضا صالح120710

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىحليمة فليح نعمة120888

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىنهاية عبيد جابر120849

ان جاسم عيىس82061 دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىنير

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىهدى رسم صالح558509

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىزينة هاشم عزيز21271

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىمنال عباس عبدالرضا120877

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىهبة قيس حسون339847

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىوفاء سعد رشيد120829

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىكفاء كاظم خماس82451

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىرحمة عبود عبدهللا340190

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىنورالهدى ماهر جواد558507

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىنورة محمد حسير 339721

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىمريم فاضل عباس120720

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىاحالم عاشور جميغ81108

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىسهير نعيم حسان82741

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىدنيا محمد كزار82076

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىختام ابراهيم عاجب82625

ماجستيرالحارث31096الرصافة-بغدادأننىرؤى شاكر نعمة82598

ماجستيرالحارث31096الرصافة-بغدادأننىضىح شاكر نعمة82086

ماجستيرالحارث31096الرصافة-بغدادأننىنور عباس عداي82602

ماجستيرالحارث31096الرصافة-بغدادأننىميسم كاظم سلمان82543

ي82172
بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  عاب 

ي78752
 
بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىندى صباح صاق

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىسارة عادل جبار340490

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىزينب محمد عبد339676

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىزهراء ابراهيم اسماعيل340401

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىارساء عبدهللا عبود339758

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىاحالم هاشم زغير167435

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسن مصطق 21165

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىبان محمد محبس21832

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىوسن كريم جواد82110

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىعذراء فرحان زكم80976

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىامل عبد خليفة82447

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىزهراء صباح هاتو339922

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىدعاء كريم كاظم291110



بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىخديجة عبد ازغير82132

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىهدى عبدالحسن جبار82681

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىنجالء حسن رحيم82281

نبا محسن علي120862
بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىاية محمد عبدالرضا167431

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىامل عبدالرضا جي 120911

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىرباب ابوالليل غضبان82208

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىزينب حسن لفته82534

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىاحالم جاسم نارص78893

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىانمار محمد حسير 340686

ق عبدالزهرة قاسم21807 بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىحوراء هادي صالح504425

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىنور حنون مزبان120943

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىري  هام مجيد محسن78840

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىوالء لفته طنش82601

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىحنان كاظم حلو82308

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىغفران عالء عبدالزهرة21829

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىمها محمد عبد339686

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىدالل حسن جي 82622

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىدعاء خضير عباس21909

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىارساء لفته طنش82606

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىزينب لفته طنش82604

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىوداد عبدالكريم زناد504399

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىاشواق ساهي شنشول21437

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىمريم كاظم سلمان82104

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىاية ماجد حسن82501

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىفاطمة ابراهيم اسماعيل340358

نورالهدى علي مرجان544321
إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننى

زهراء سامي بحت120886
إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىبسمة جاسم محمد504483

ي339978
إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىزهراء مهدي راض 

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىفاطمة عالوي رشك504432

زهراء علي حسير 120930
إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىنجالء هاشم عبدالرضا82227

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىنبا صباح هاتو505327

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىنورس باسم قاسم80982

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىنورة رشك عيدان83975

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىاطياف خالد اسماعيل78951

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىفردوس عبدالرضا جي 120914

ي21737
إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىعال ابراهيم ثاب 

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىسناء علوان رشك82330

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىوسن عبدالكريم مول381368

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىبتول سعد موات82016



إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىغفران ناظم بعرور83202

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىهديل عباس محمد82310

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىنورالهدى جالل عبدالحسن82653

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىاسماء جبار حسير 120900

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىزهرة عالوي محسن339906

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىغفران قيس قاسم381489

نور علي نارص82611
إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىهدى كاطع مطر82587

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىحوراء داود فليح82578

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىحميدة عبدالمحسن عبداالمير560180

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىضىح سعد فليح120947

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حسن رباط120854

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىسجا عبدالكريم جبار340539

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىسىح  عبدالحليم قاسم82357

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىنمارق طارق زغير340923

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىزينة محمد خربيط339818

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىهديل كاطع مطر82580

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حسن مصطق 82616

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىرحمة اسعد كريم82247

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىزينب علي قاسم82154

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىنبا طالب اسماعيل339702

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىزينب كاطع فري120828

ي78729
 
إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىارساء صباح صاق

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىزهراء خيون كريم120899

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالحسن جبار82667

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىهدى صباح هاتو544323

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىسهام عامر حسير 82721

ماجستيرالحارث31096الرصافة-بغدادأننىرباب داود محيبس340050

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىكفاح جاسم حسير 340159

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىابتسام كاظم حميد120869

بكالوريوسالحارث31096الرصافة-بغدادأننىهديل مجيد حميد504470

ي صالل83643 قسمة العين 
دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننى

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىسعاد محسن عاضي82058

دبلومالحارث31096الرصافة-بغدادأننىايمان محمد عجيل340262

إعداديةالحارث31096الرصافة-بغدادأننىبروج عبدالحسير  فرحان339769

ي طعمة سلمان106311
ماجستيرالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمنىح 

ماجستيرالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد سعدون غليس145534

ماجستيرالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسام محمد قاسم192799

ماجستيرالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمسلم جاسم جامد193960

دبلوم عاليالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرنجم عبدهللا خلف331522

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرستار جبار محيسن76141

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا مالح66447

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكررشيد عكيله جي 297230



بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحاتم حمزة عليوي104713

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي سعد حسن65759

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحيدر فيصل كاظم443624

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجمعة محيبس منشد75065

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرماجد كامل عامر295828

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعدنان عيدان عذيب69732

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن خضير محمد295897

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسلمان جبار حسن488276

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجعفر عبدالحسن سلطان104487

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحميد عزيز اليذ331736

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  جامد مانع525864

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرماهر هداب نعيمة69032

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد ابشير هنيدي75031

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكررسام فتىحي جي 296213

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرانيس كامل لفته296155

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعدنان جاسم حسير 444138

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحامد عجيىمي سعدون68613

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرغازي عليوي نارص66539

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد منعم الطيف194011

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي خلف كاطع194042

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي راشد نعيمة68733

ي لصلوص298293 بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرماجد زاج 

ي104426
بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  فاخر خق 

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمصطق  يوسف عليوي193973

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسعد جعفر حول192253

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالواحد عودة525819

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعالء جليل زاهي104651

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمالك محمد عبدهللا105967

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمالك زغير حمود106196

ي عطية104572
بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجاسم مويص 

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرصالح حسن كاظم193984

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن حميد فرحان506004

ي لصلوص192638 بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرغالب زاج 

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرماجد كاظم جودة443758

ي عطية296692
بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرقاسم مويص 

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرخالد علي نارص488235

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرنعمة كامل سبيل76160

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحميد كامل عامر194003

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكروسام علي كيطان106028

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرفاضل جواد مهدي506007

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرصباح حسن كاظم75530

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمهدي محيسن غانم331569

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحميد كاظم جوده443744



 اسماعيل ياسير 296200
بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي عجيل331555

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسعيد مطرود فرحان65839

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم جودة443771

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد شاكر شالل107308

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعمار كيطان دعبيل105190

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسعد دايس جحيل75366

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  محمد296974

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسالم حميد كامل297319

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرفالح حسن محمد296283

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراياد محمد سلطان68801

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكربارق عيىس حسير 221793

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد ريكان نعمة68959

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعدي سفيح حسن298209

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد كريم488240

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن هاشم نارص192613

 علي297609
بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد حسير 

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمالك عبد رحيم192249

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرقاسم علي حبيب68541

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعادل رزاق نارص296297

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرضياء حمود طارش193998

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد محمد حسير 68770

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي شمال كزار296509

ي محمد66337 بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالنن 

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركريم دعير هاشم75449

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعبد بهير ثامر105788

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحلو جثير مسعود331636

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرستار سعد عليوي443927

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن صالح جي 297180

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي عباس بهير106110

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرنعيم شجاع فرج105064

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن بهير ثامر58591

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرنهاد هاشم كريم488247

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمهند ستار طعمة76057

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرباسم محمد كرماهلل443651

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرفاضل داود سلمان73179

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرساجد هاشم جابر68272

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرزكي خلف مفي  148107

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكررعد سعد حسن65562

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم جودة444129

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد علي حسير 75287

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجاسم شيال كريم75861

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار محيسن69318



دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم جي 66385

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحميد زعزاع عباس68992

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكررحمن حسير  عواد75228

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكربشار جبار عزيز488259

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمنير كريم لفته296053

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرصفاء زغير عبدالسادة69172

ي حميد عودة194037 دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرصي 

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكررزاق جبار فرحان194031

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمزهر قاسم كشيش73215

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرنعيم جي  عباس104048

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي محسن كامل153125

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسعيد خميس مطر75340

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن هادي جباري65480

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحميد مكطوف حسير 75505

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحاتم كرم حسير 75249

ي حسير 68840 دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرطالب صي 

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسليم جابر صالح505941

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي لفته علوان194034

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسمير مشايخ محمد443678

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمهند علي كيطان75424

 علي105820
دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعمر حسير 

 علي106141
دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرليث حسير 

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد حسير 75394

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحيدر عبد كيطان192243

ي221819 دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي حسن لعين 

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد رحمن معارج296105

 تركي فالح192587
دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرياسير 

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرضا محمد488265

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرابراهيم جليل حسير 505997

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكررياض جمعة حاتم488226

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكربشير عباس حسن221752

ي193967
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد ورهاد راض 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحميد مغيدر روضان145505

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرخالد كامل عامر295933

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسعيد بديوي خضير194035

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرداخل فليح حسن298270

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرشهيد كريم جابر194016

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعدي صابر شوي    ع59117

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرخالد سفيح ثجيل148049

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرنهاد كاظم عبيد76097

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكروحيد عليوي خليف506014

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركاظم جاسم جابر192228

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمرتص  كرم نارص70204



ي296454 بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرصفاء محمد لعين 

اد66814 بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرامجد نعمه رسر

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكررسول طه ياسير 76410

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح عبدالحسن296257

ي صادق عنيد443643
بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرتق 

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي رزاق عامر331690

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد محمد جاسم297163

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرامير كريم طوكان331762

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  سلطان مري70711

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد غانم مانع221963

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعباس جابر عبدهللا296478

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسليم كريم ابوالهوش149053

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  عبد محمود153165

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكريوسف عبدالرحيم محسن75561

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجبار خلف كرسوع222041

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجاسم زعبل فرج72638

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد جبار331540

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي خليفة هاشم192229

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  نعيم جي 104170

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعامر هداب نعيمة221798

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعالء رحيم محيل70553

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحسن معن مكطوف192209

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكررياض علي مجيد193981

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي لطيف حريز74455

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمسلم ستار جبار298446

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق سعد يونس331794

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  سعيد خميس70480

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي عباس شطب66473

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمنتظر هيثم اسعيد194007

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكررامي سعيد بديوي296240

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس عبدالرضا298168

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد مهدي كوكز75466

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسام غانم عبد الحسن104286

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي ورد حمدان331649

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم محيبس331684

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي سلطان جي 443782

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  لطيف خماط193965

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد خماس غزال193990

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي شنان194032

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد محمد مغيدر70529

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي هالل73028

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحيدر هادي كوكز296181

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد عويد بندر192673



بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركرار حسن كريم107408

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي احمد محمد221777

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحيدر مزهر بندر194008

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  حنون محمد76441

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمنتظر عودة جي 69838

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  عتيوي عوض194036

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسلمان سعد عنيد444096

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي سعد موحان105749

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركاظم فرحان محمد192809

 علي حسن194041
بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي خلف علي75996

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي حمزة داخل298228

 خالد علي443916
بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحبيب غازي زويد70601

هللا104939  علي خير
بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعباس سعد محمود72961

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد نعيم جباري192608

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد محمد حميد192212

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراسعد خلف علي506018

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي عطا بدر221967

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد كريم حسن75951

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي نارص حسير 194047

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركرار محمد ابشير70060

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد سالم عايد297200

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمرتص  مهدي ناهي221768

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركرار عبدالساده نعمه70110

 علي جابر296590
بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعباس اسماعيل حسن297367

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد حامد تمر70143

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد حبيب جهاد331876

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكريحنر اسماعيل ياسير 72981

يف جاسم69764 بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعمار رسر

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد علي ابواللول105429

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد حمود221756

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمثن  عماد فيصل76011

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكررسمد محمد كريم297046

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد هاشم كاظم221801

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراياد كاظم مانع192225

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد ذياب جي 561563

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرماجد فري    ح حسن221748

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرهادي حسون حسن105668

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي سعد عباس331786

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن سلمان جبار68327



 حسير  محمد331501
بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمصطق 

 علي443667
بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرفيصل حسير 

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن هادي جوار296314

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحمزة مطشر عباس505981

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمهند جي  عاشور193995

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن علي عبدهللا104892

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم حسن106609

هللا جاسم محمد221982 بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرخير

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرصادق جاسم عبدالرضا69362

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم مانع193996

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد لفته بداي106553

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد جبار هليل194001

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمصطق  فاخر ابراهيم106057

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي طالب عذاب192768

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعباس خشن جي 68912

ي192215
بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمزاحم نجيب كباسر

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراسعد جاسم محمد331662

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرامجد زعيل فرج193959

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراركان سعد عنيد107432

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرنعيم بهير كاظم72601

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكررساج ستار ساجت295802

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعمر حمزة جداح75623

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرخالد رحيمة حاتم66727

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراركان محيل عوده194040

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحيدر طعمة موس107536

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرفراس اسماعيل ياسير 69787

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  ريكان نعيمة106464

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسام خشن جي 221948

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي غانم مانع70089

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحسن عبدالحسن داخل298241

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي سعد محمود76035

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعبدالرضا عباس عبدربه148675

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي صادق عنيد194049

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمهدي حسون حسن105618

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركرار صاحب شاكر192632

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركرار علي كريم194043

ي زيارة221955
دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي هاب 

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي زغير حمود221995

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجاسم علي عوج74992

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن سعد حمود192759

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراسعد عبدالرزاق كاظم66877

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن عطية145291

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد محمود علي192183



دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكريوسف عبدالعالي لفته66578

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد نعيم راشد193988

ي192230
دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكروعد مجيد كباسر

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  مطرود194029

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرضا جبار69207

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعباس محمد نارص68302

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  جمعة فرج192233

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكررائد نارص عودة70675

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرباقر بديوي زبون70631

 علي محمد66910
دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرصالح خفيف خماط443946

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالسالم كامل185179

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجمال حمدان فاضل69530

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد عبدالعزيز72811

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكررافد اسماعيل ياسير 69900

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي حسن صالح295825

يف عذيب192241 إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرطارق رسر

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي حميد فالح192807

يف عذيب192220 إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمهدي رسر

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد حريز حسير 145870

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرزين العابدين فاضل منصور193987

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن كرم اللة جبار192186

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكررسول محمد حسير 147522

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد فرحان خميس443640

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعثمان موزان زايد147584

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد نعيم جي 104255

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن مزعل جحيل331724

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمرتص  سالم زبون148476

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير  ناهي296864

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكريحنر رزاق جامد107291

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد سفيح ثجيل65720

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن طالب عطية146717

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي جواد موس444043

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجهاد كاظم جويد331515

ي طعمة194014
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد منىح 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي صبيح كعيد146979

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد حسن كامل194015

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي عبد محمود74814

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكروسام مزهر بندر192755

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمود علي192813

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي عبداالمير زبون297284

 حسير  جاسم59022
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركرار ثجيل خضير147470



إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد رحيمة حاتم296564

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرهادي صي  اعويد505953

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم حسن147298

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكربنير  ضعيف بشير66964

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي ناظم كركوش192729

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرفالح حسن محيل298191

 علي حنون107477
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي كريم بهير69585
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرهاب 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  هادي جباري148791

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد صبيح كعيد104815

ي جابر561559
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعمار شمىح 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكربدر لطيف جبل147165

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسعد خلف كاطع488221

ي مهوس145440
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد شمىح 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد جابر عبدهللا296064

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسام صالح رشيد147794

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد ريسان خلف192718

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرصادق سالم رحيم443658

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكروسام جميل عودة66506

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد كاظم هاشم146096

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي رمضان زو67989

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمدجواد كاظم احمد147885

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعباس كرم هللا جبار192655

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمد مغيدر145803

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعباس علي كاري298365

 علي منحوش76471
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكروسام رحمن كمر194018

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان نارص192176

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي منعم الطيف58346

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرهادي جبار صالح331855

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرباقر جبار عطية443838

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكررسول جبار هليل192237

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  فرحان خميس443635

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم منصور148577

 علي148606
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعقيل حسير 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد علي جابر76226

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرفرحان عبدالسادة حيدر192257

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد علي104963

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرقاسم كمول لفته146191

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد نبيل معلو145831

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل رحيم58303

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرفيصل شميل فرحان331579

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي محسن زغير192627



إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمهند مجيد مكطوف443984

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد حسون طوكان69928

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكررعد نعيس دحام146547

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعادل عطا بدر221952

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرغسان سعد عنيد506001

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد باقر عكلة68177

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد سعيد بديوي444026

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد عالء احمد147933

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمرتص  نزار سلمان148030

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم دحام69293

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالهادي خشن296659

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن وحيد عليوي76183

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمهدي حسير  كريم69253

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن علي محمد505963

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد محسن جبار194051

ي297899  حميد لعين 
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرامجد حسير  عباس58552

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعباس مهاوش عبيد70023

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكريوسف حلو جثير331624

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرابراهيم صدام رشيد148745

ي كتاب295859
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمنتظر راض 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمسلم صادق ساجت147664

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن جراح عودة148501

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمنصور مزهر سعدون107367

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمرتص  نوري جباري192719

هللا ظالل298112 إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد خير

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  سعيد وهيب58471

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرفارس محسن خليف221989

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن نعيم جخم296126

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي فرحان خميس505933

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمروان حامد تمر298493

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد نجم عبدالرضا145252

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن ذباب جي 561616

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي رعد سلطان72933

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعمر محسن كيطان107501

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  شيال كريم192210

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد محسن معال331530

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسيف علي جخيم192236

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحيدر عبد بهير149109

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركاظم علي حسير 443847

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراكرم غانم عبدالحسن105287

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركاظم محسن شنير 104858

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسيف صبيح خليف192659



إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرباسم خرص  سدخان104740

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرقيس حسير  كريم65793

ي75700 إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  سعود ناج 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي جي  عاشور146122

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحيدر خلف علي68136

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسام مزهر بندر192749

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  راسم عودة76202

 علي محمد525866
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجعفر حسير  حيال69618

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن جبار منصور541394

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحيدر شبيب جهاد488208

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد عماد فيصل75799

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد حاتم حمزة107483

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن بهير192712

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكريوسف نعيس دحام146633

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعباس محمد راشد68097

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركرار جاسم بعنوز194000

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرايمن حامد تمر76242

 علي منحوش75315
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد كاطع حسير 192779

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد غانم عبدالحسن148144

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرماجد سعد عبد105519

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد خليفة هاشم192208

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرستار جبار ناهي107301

ي طعمة443631
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد شمىح 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد نارص حسير 194045

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسام خالد عبدالحسير 70036

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرليث رياض عبدالعالي192239

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد عجيل296906

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرامير علي حميد443874

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكروجدي حميد عوده69342

 علي محمد505966
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركاظم رمضان كاظم192803

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  سلمان جبار59064

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرماهر حسير  ابشير297921

ي148719 إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد غالب زاج 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجعفر رحيم منصور146502

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم محمد107511

ي نصار147545
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعقيل راض 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرخالد وليد خالد192689

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعيد وهيب58444

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمؤمل بشار غزال443890

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد مجيد مكطوف146257



إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمهند فارس خشن194013

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجعفر اياد جبار69952

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمنتظر وسام جي 58372

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمنتظر حسن سلمان296626

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد علي نارص297390

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي سعيد جي 68249

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار كلف147325

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمهدي محمد عبدالسادة194025

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  طاهر محمد192569

ي68012 إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعباس رعد ناج 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد داخل ثامر105147

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرامير  صالل سعد145902

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرصالح جواد كاظم193954

ي جابر297429
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن منىح 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسامر سعد عبد105474

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن زعيبل192231

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد عبد105570

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكررسول عطاهللا بدر69640

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرميثم منعم عجيل192235

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحمزة نوري جباري58266

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسيف علي مجيد192175

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعالء محمد مغيدر145416

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعبدهللا جبار صالح295845

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن شالل146228

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرقاسم هالل غياض295865

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركرار جاسم حسن148819

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرضياء حميد فالح192784

اد146582 إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسلوان نعمة رسر

هللا محسن سعدون194006 إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرخير

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي عيدان عذيب148693

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكريحنر كامل عودة193969

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  طارش مسعد76380

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمنذر موحان سعد106275

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمصطق  سالم زبون297251

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحيدر عطوان خيون193999

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعالء طعمة نارص147198

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي محمد331773

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمنتظر فارس خشن76255

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد جالل خليل68234

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالعظيم حميد192213

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكروليد جياد سمير300490

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركرار مهدي نارص443726

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعبدالعظيم غانم خليف540081



إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد علي حسير 221972

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان حميد65686

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي خلف اعويد69275

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم غند146023

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسير  عناد كاظم58318

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد صادق عليعل66553

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعباس خليل سفيح192234

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرباقر نعيم كريم295743

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركرار مزهر سعدون149142

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجعفر حسير  كريم72912

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركرار علي جبارة192695

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمروان سعد سلطان192708

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرقاسم رسحان معاوي192260

ق كريم طوكان107457 إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراستي 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحيدر عالء عبدالسادة148767

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرزين العابدين علي عبدهللا107314

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركرار كريم صاجي192199

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي راسم عودة104004

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجاسم كيطان جاسم66986

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمصطق  حامد تمر298478

 علي104100
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسيف حسير 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرصادق عمار سلمان58405

ي297962 إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي طالب زاج 

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمهند حسن كامل146751

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركرار شاكر شالل148434

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرهيثم عبد بهير149091

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي كريم جاسم146887

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسجاد سعيد جي 69856

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمنتظر حسير  ناهي296801

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي سعيد خميس146687

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي فيصل حنش443669

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمصطق  جبار صكبان105351

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمدالباقر جواد كاظم297019

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي عبداالمير مشايخ295911

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرفؤاد هاشم كريم194028

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعالء ناهي قاسم106720

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد كركوش صاجي193992

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسعيد جي  لفته69880

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجالل خليل محسن72701

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرنصير غازي لزام66214

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجبار صالح جي 331705

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمجيد عودة وريوش65588

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرطالب حمود وادي331802



دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعناد كاظم مهوس58982

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرقيس عبدالرضا حكيم221815

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعلي مطير سعيد72747

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرستار رحيم هارف153195

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمحمد كاطع جاسم58516

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرسالم خشن جي 73063

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكراحمد خزعل حسير 72674

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعمار موس عودة65884

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرمنذر تكليف كريم331505

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادذكركريم كامل عامر297842

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرصالح رشيد حمدان149024

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرصدام عبدعلي مزبان65515

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرصابر شكير جاسم221773

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرقاسم كريم ابوالهوش193983

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرحسن هاشم جابر192680

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرفالح عبدالحسير  اخضير75594

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرجبار صكبان نزر192622

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالسادة جي 221807

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكربهجت عطية لفته106843

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرثائر هداب نعيمة525843

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعالء احمد محمد221785

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرصالح هنو محمود70185

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادذكرعماد فرحان رشيد106750

دكتوراهالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىانتظار تكليف كريم331594

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىبيسان جاسب جاسم104525

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىسناء محمود ابراهيم192593

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىسناء فرحان رشيد107378

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىشفاء جليل حسير 488127

ى سفيح حسن297976 بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىرهام عالء عبدالسادة69551

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىرجاء سعدون حسن331864

فاطمة علي كيطان145490
بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىابتهاج عبدالحسير  زايد69094

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىليل عيىس حسير 69068

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىجنان عبدالكاظم حسن488229

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىرجاء سحيب روضان68658

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىدالل عطية يارس68684

ي كتاب488281
دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىانوار راض 

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىنور حسير  ابشير331869

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىدالل كمول لفته76122

ماجستيرالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىحوراء كاطع كركوش148512

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىعتاب رحيم جي 488199

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىزينب عبدربة حمود192191



بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىحوراء عباس زامل221945

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىمروة عبدالكاظم جي 297793

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىبراء ستار جبار145383

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىياسمير  حميد كامل194004

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىفاطمة محسن جبار72726

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىزينب غانم خليف540083

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىرحاب جليل خلف68880

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىمريم رزاق عليوي69234

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىهدى عبدربه حمود194050

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىنورة خالد هاشم66838

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىمنال احمد جبار148542

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىفاطمة كريم خلف74860

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىهدى نارص حسير 194044

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىنهاد نارص عودة194010

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىايمان منعم الطيف70576

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىالهام احمد جبار103973

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىمريم طالب جابر65919

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىيشى سفيح حسن298047

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىصابرين شعواط مهوس296755

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىعلياء طاهر ابراهيم145358

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىسماء ستار جبار222205

ي106293
دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىمروة ماجد حسوب 

ي106530
دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىاية ماجد حسوب 

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىبراء حمود طارش69669

دبلومالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىيشى رشيد رحمان185261

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىغفران عدنان هرسان146842

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىشهد رعد سلطان146377

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالرضا سالم192643

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىافراح حسن عطية146060

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىحنير  حميد عودة146776

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىفاطمة قاسم حرابة540082

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىكوثر جابر فرث65656

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىفاطمة حميد جابر147021

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىنور الهدى كاظم عواد192578

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىزينب هويدي يارس145999

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىايات رمضان كاظم194039

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىسجا قاسم خليفة192722

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىهند نارص فرحان149002

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىحوراء جي  عاضي68047

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىنرجس رياض جمعة147451

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىفاطمة كريم كامل297866

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىذكرى عبدربه حمود148407

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىربيعة عبد السيد فرحان68583



إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  عطية192178

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىليل حميد عجيل296938

ي295971 إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىايات عبدالرزاق زاج 

فاطمة تركي فالح147274
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىزهراء جبار صالح331822

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىاسماء حميد كامل194002

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىايات قاسم خليفة194027

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىفاطمة نعيم عيدان68214

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىزينب رمضان كاظم192735

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىزينب جابر كرسوع75738

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىزمن عباس نعمة505977

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىضىح خالد هاشم147427

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىوجدان حميد عودة147078

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىزينب كمول لفته147128

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىزينب ثجيل خضير147382

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىسىح  حسن عباس298555

ي65625 نورالهدى مهدي لعين 
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىعلياء حسير  خلف147742

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىرباب حبيب جهاد488215

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىغزوان كامل مشاري75679

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىرقية حسن زعيبل146701

مديحة علي عوج149080
إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىحنير  هادي نارص443823

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىزينب جمعة سعيد192683

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىفاطمة سفيح حسن298075

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىدعاء كريم كامل297881

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىغفران كريم خلف145958

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىارساء نارص نادر148391

بكالوريوسالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىابتسام فرحان رشيد107388

إعداديةالمعامل91097الرصافة-بغدادأننىفاطمة هاشم عبدالحسير 149123

دكتوراهالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرفاضل شنان حسير 152805

دكتوراهالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرسالم سلمان جياد151645

ماجستيرالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرصادق عزيز حسير 149187

ماجستيرالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرثامر لطيف قاسم149077

ماجستيرالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرجاسم رحيم قاسم381535

ماجستيرالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمهدي جبار عكلة150952

ماجستيرالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرليث عبدالحسير  حمود346485

ماجستيرالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرستار جبار زناد151107

دبلوم عاليالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي فارس موس149290

دبلوم عاليالزهراء21098الرصافة-بغدادذكركنعان عدنان ملغوث477076

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحيدر دينار زايد443079

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرطاهر كاظم قاسم154178

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمصدق عيىس كريف501063



بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعبدالواحد عبدالحسير  سهر381504

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرسعد سلمان داود346552

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالجواد كاظم149228

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحيدر جي  عبدهللا152106

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرفخري جواد محمد152155

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف شلش153839

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكراحمد فالح حسن267540

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكراحمد حزام خلف99048

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرفارس حسن كمط501143

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد جمعة محيل100339

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعبداالمير عويد شاطي346298

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكركاظم حسن حنون150806

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار سلمان151680

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكركريم حبيب هاشم501675

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرسعد حسن نعمة152391

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم زوير152250

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالكريم حسير 148986

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرقحطان عدنان ملغوث477131

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  كاظم152711

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعالء مطر عبدالصاحب267604

ق طالب عودة152032 بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمشر

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد رزاق عذير346987

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعدنان عبدهللا كاظم100182

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسير  كوكز شلش268170

غام عبدالكريم حسير 98900 بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعمار خلف سليم443205

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسن جليل عيىس152761

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعبدالمطلب عبدالرحيم حمدهللا154663

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي كريم علي477033

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكراحمد فارس حيدر346403

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي موس زوير346461

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرفراس كريم علي477004

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكراحمد عباس حسن346651

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسير  حامد حميد153621

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم جي 151017

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرصفاء خلف حسن153097

ي346716
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرزاق راض 

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرجواد عبدالكاظم صحن153200

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي سالم حسن347142

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرميثاق صبيح كاظم346262

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي فندي جوالن267790

 يحنر105600
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسن مرتص 

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم نعيمة346597



بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسام عالوي جبار151480

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرسجاد ضياء كريم347265

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحيدر فارس حيدر152656

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرنصير هادي رحمة346635

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكراحمد علي عباس149136

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالجبار حسن346584

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرثائر علي سعيد268519

يف346593 بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحاتم كريم رسر

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعباس نجم عليان268379

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن لطيف346471

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحمزة عبدالهادي صالح346245

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرخرص  محمد ثجيل152740

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرسيف حسير  خضير347295

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي حميد بوري267457

 علي ابراهيم346522
دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمرتص 

ي ورسن154605
دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمرتص  باب 

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرصادق علي موس152048

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرقاسم محمد سوادي97026

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعباس شيحان جبار149009

 يحنر96332
دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي مرتص 

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحيدر علي سيدحسير 99385

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد سليمان152067

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرقاسم فهىمي عيىس501042

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرفاضل عواد حسير 347310

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكركرار مالك عبدالرحيم346218

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرقصي قاسم كوكز149156

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكريارس فارس موس149348

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحيدر فارس موس98555

ي محمد151365
دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد راض 

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكررزاق هارف عباس100375

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرقيرص عبدالكريم حسير 150819

 يحنر96465
دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعماد مرتص 

ي علي153033 دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرباقر عبدالنن 

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكررياض كاظم عبد154653

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرسؤدد فؤاد قاسم557620

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمصطق  فاضل عواد151766

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالجواد كاظم151833

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالجواد كاظم149126

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرامير هاشم عباس557804

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم154273

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم معال151216

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسير  سالم عزيز381564

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم شذر153759



إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحازم كاظم يارس557566

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرفاضل هامل محمد268544

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي جي  عبدهللا152127

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالواحد حسير 381466

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرنبيل سليمان فتاح99707

 علي لفته154256
إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسير 

ماجستيرالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم محمد557446

ماجستيرالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرنبيل ثجيل نعمة381557

ماجستيرالزهراء21098الرصافة-بغدادذكراحمد رحمان فتاح152994

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمسلم العقيل محمد عزيز151396

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسن محمد رجب346479

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكررسول سالم داود149019

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمسلم عقيل عودة154126

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمنتظر مهدي احمد151860

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي عبداالمير محمد152228

 فاضل علي جان151554
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل هامل106213

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي رحمان فتاح153015

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان عليوي153054

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرسجاد كريم كاطع149596

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  حسن148962

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعماد فارس حيدر150995

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحيدر عادل مرتص 96148

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي احمد غازي154100

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي محسن صحن152536

ي149092
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكراحمد عالوي راض 

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرانهار عادل صبيح151033

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم هاشم346204

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالهادي صالح346746

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرهشام سليم زبون381512

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرايهاب جاسم صالح346505

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي حازم كاظم151852

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسن ظاهر الياس362430

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعمر علي شاكر557628

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكركاظم رستم زوراب347256

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمسلم احمد شهاب152503

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرابراهيم كاظم نعيمة347868

 كاظم علي153806
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمرتص 

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرسجاد كرم عودة348435

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرسالم حميد ماماخان346768

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرهشام عمادالدين عبدهللا557462

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرقاسم رحيم قاسم153976

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرسالم عبدالحسير  هاشم153120



بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمقتدى محمد عزيز149378

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمالك ضياء كريم347173

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم صالح451359

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعباس كريم صالح154597

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكريارس صباح عزيز153937

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكربهاء عبدالرحيم عبدالرضا347723

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل علي151540

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي جمال خطاب267996

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحيدر علي جبار152432

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  محمد149083

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكراحمد جعفر عبدالهادي151174

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي موس عمران149036

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد علي جاسم151567

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرانمار عادل صبيح151199

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسير  موزان477059

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمسلم رستم زوراب154238

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد زهير عبدالجبار267566

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحيدر كاطع حسير 346191

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمرتص  فرحان كريم268442

ة151236 بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد باسم شير

ي الفت501055
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد عوب 

ي سلمان152900
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمصطق  تق 

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعقيل رزاق عذير268345

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكراحمد حسن فليح148764

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرامير كريم فاضل151341

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمرتص  ريحان ادم153148

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد رياض جواد346285

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالجبار كاظم501118

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعدي قاسم كوكز99907

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم عبدالرزاق ستار501131

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرنبيل رزاق عذير268188

 حسير  داود152601
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمصطق 

هان149214 بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد حامد رسر

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكركرار عبدالجبار كاظم381518

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعباس عيىس كاظم149336

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي سمير توفيق69647

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكراحمد نجم عبدالزهرة152080

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرامير عبداالمير جبار381437

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد ريحان ادم154010

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرجعفر كاظم جليب501153

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكريوسف رياض يوسف150764

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمصطق  منور كاظم476971

ي علي501084 بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالنن 



بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسير  هاشم قاسم268408

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالرزاق عباس152364

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرفائق سليمان فتاح99102

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرسجاد مصطق  جواد346393

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمهند موفق عبدالمحسن149096

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكركرار فؤاد حسن346869

 حسير  مريوش267815
دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعباس قاسم عبيد97391

ي152089  وليد حرب 
إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسير  عامر محمد557432

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحيدر رزاق فرحان96909

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكركرار علي زامل346559

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسن مهدي شنان149200

ي443117
إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمنتظر ستار راض 

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد غازي154079

ي99524
إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعباس محمد حسوب 

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمنتظر حسن خالف362400

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعقيل رحيم عبود346448

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد ماجد ياسير 151499

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرسيف جبار هادي149120

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي صابر محمد152859

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد رياض ماجد154587

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكريوسف عادل عبدالعباس346209

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعباس زامل ليلي347121

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرامجد علي موس154053

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكراحمد اثير نزار501450

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسن عباس محمد149362

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرباقر رياض عمران106137

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرزين العابد عادل شلش501412

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسن فالح جي 476894

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسن جواد كاظم154544

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرسجاد خليل ابراهيم100313

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرسجاد عادل صبيح151188

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرباقر رحيم عبد381545

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمؤمل احمد حسان346816

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرنشات علي موس152983

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسير  اياد عبدالزهرة148905

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكركرار محسن وحيد150894

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمود عطية جي 100429

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمسلم فاضل حسن83294

ي443104
إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرسجاد ستار راض 

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد سمير توفيق149424

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرموس رضا زغير150265



إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبد شامل267580

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكراحمد مشتاق لطيف347224

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرامير عبدالكاظم مفي  148947

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرسجاد سالم كريم476914

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرزياد طارق رشيد557450

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمنتظر ضياء كاظم443147

ي443089
إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرصادق ستار راض 

ي347108 إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالزهرة ناج 

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمسلم عقيل عيىس346676

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحسن حسير  حسن153391

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمؤمل علي عاشور501515

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكركاظم جواد كاظم154526

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي حسن راعي346267

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرهادي جبار زايرعودة267934

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرحيدر علي شمكلي151050

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكريوسف علي عبيد148752

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي صادق فارس381475

ي443151
إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعباس هورة راض 

ي علي381446 إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحسن عبدالنن 

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعباس منير عبود151259

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد نارص99604

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعلي عباس فرج268561

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعبدهللا كريم عبدالحسير 381458

 علي151793
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرزهراو حسير 

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرسعيد ظاهر اسماعيل148916

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمهند هاشم محمد346255

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعبدالسادة دعير مطر267852

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمهدي احمد كي 151775

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادذكركاظم هارف حسن501357

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرموفق عبدالمحسن بنشنبه148869

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعادل عبدالعباس ناهي346607

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرجاسم دريول جي 100125

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادذكراركان عبدالزهرة سيد557480

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرعاشور مطر هامش346428

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمكي فرج نحو267582

ي98678 إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادذكرمحمد شاطي مي 

زمن كريم علي443171
ماجستيرالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىحليمة حنون سلمان153956

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىمنال ناهي جواد153260

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىمريم جبار رحمة100510

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىارساء حامد حميد152876

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىميسون مزبان مراد98497

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىارساء زهير عبدالجبار277848



بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىدالل رحيمه عبيد154207

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىنهله غانم غضبان153904

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىشيماء صدام عليوي391832

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىشيماء عماد حمودي156435

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىالهام برهان عودة346414

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىبان خضير عباس96236

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىحنان حسير  حسن152774

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىنجوى هاشم كاظم151663

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىرفل جبار عبدالحسير 501466

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىفضيلة عباس عبد97640

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىاالء ساري محمد151529

وداد علي خضير149073
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىاالء عجيل كريم346735

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىنور احمد غازي268031

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزينب رحيم قاسم100413

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىفاطمة زيدان كاكاخان347045

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىرسى عادل مرتص 96115

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىعفاف جاسم جبار443192

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىسهاد محمد مراد501390

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىالهام رحيم حسير 501100

ي152409
دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىساهره نعيم ثوين 

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىكواكب غميس خلف346277

ي151891 اسيا كامل عرين 
دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىميسون مهدي عباس149406

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىرغد داود سلمان277391

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىبتول حسن لفته152338

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىعتاب صادق سعيد346337

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىنورة خرص  ابراهيم151464

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىصبيحة برهان عوده149503

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزهراء صالح خشان148978

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىنوره برهان عوده151874

فاطمة علي شاهمار151612
دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىارساء كاظم طاهر268214

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىرؤى حنون جبار149146

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىاسيل جي  وحيد268154

ي علوان151700 إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىبديعة خاج 

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىجنان خلف عبدعلي347358

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىشيماء عباس داخل268126

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزينب رحيمة كاظم150863

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم عبد477212

ي501490 زهراء كاظم لعين 
دكتوراهالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

ماجستيرالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىنها احمد غازي268059

ماجستيرالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد عزيز152060



بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىسىح  جالل عيىس154553

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىحياة عبدالكريم موح267702

ايات علي اصغر267912
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىمريم قاسم عبدالحسن153073

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىفاطمه عادل شلش501430

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزهراء باسم حسن152295

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىارساء حسن محمد98455

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزينب جبار سلمان346373

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىحنير  عالوي محمود443160

ة153327 بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىبهار جاسم شي 

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزهراء حسن محمد98358

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىختام برهان عودة154154

حوراء علي زامل267584
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىرؤى احمد غازي268082

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىخديجة نوري عبدالصاحب106249

غدير محمد علي150907
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىسوزان جميل سلمان61362

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىمريم جبار عبدهللا347281

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىاقبال عباس ورسن150838

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىفيحاء فرج حمادي98844

ة152204 بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىافير  جاسم شي 

فاطمة عدنان علي154619
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىرواء عجيل كرام346727

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىسمارة انعام عبدالرضا152271

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىاثمار عبدالزهرة سيد557607

ضياء علي حسير 154636
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىافراح رزاق عذير268245

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىايات كريم ديوان153665

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىهند هادي شنان152840

 علي152912
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىاية حسير 

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىدعاء عامر محسن346619

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىنور خضير عباس151384

ي اسماعيل346317
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزينب حق 

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىهدير عبدالجبار حسن346251

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىاية هادي جاسم151158

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزينة بركال حنتوش154673

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىنورالهدى كريم سالم347330

شهد سالم مجلي499286
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزينب جبار محمد347060

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزهراء كرم عوده346240

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزينب عامر محمد557425

هيام علي شاه مار150884
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزهراء زيدان قادر151729



ي99765 سمر وليد حرب 
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىغفران فهد جاسم148768

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  حسن267462

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىهدى حسير  هارف346383

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىاية كريم مصطق 150218

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىبتول جاسم معال152473

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  داود153742

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىحوراء برهان عودة443132

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىتبارك مهدي محمود98781

كوثر علي عبدالجبار501363
إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىبراء حسن محمد97200

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىبراق جبار حسن97112

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىنورالهدى سعدون عبيد153239

زهراء علي زامل268471
إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزينب علي حميد267969

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىرؤى انعام عبدالرضا154566

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىريام فرحان لطيف151445

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزهراء كاظم حرفش151079

 علي داود149025
إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىحنير 

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزينب عواد عبد151325

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزهراء زهير عبدالجبار267550

ي ورسن153644
إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىنادين راض 

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىطيبة مهدي صالح534215

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىفاطمة رياض عمران347902

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىفاطمة جبار محمد347073

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىبتول عباس فرج267626

سارة علي حميد267878
إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىزهراء عباس راعي151433

ي501537 حوراء كاظم لعين 
إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىارساء عدنان علي153864

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىنورة سادة عبدالحسير 151820

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىايات رسول جمعة477191

عذراء علي زامل268484
إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىهيفاء عبدالستار طاهر151620

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىرباب طارش شتال346295

زهرة لفته عبدعلي148879
بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىنور فاخر خدر347991

ة لفته خلف348262 دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىامير

دبلومالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىخديجة جابر جاسم153684

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىذكرى حسير  عباس267491

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىوفاء جباري ابيش346889

إعداديةالزهراء21098الرصافة-بغدادأننىوفاء مطشر برغوث99960

ماجستيرالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرصامد عبداالمير سعيد103854



ماجستيرالمقداد21099الرصافة-بغدادذكررائد خالد عبد496353

ماجستيرالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي عبود شلش102091

ماجستيرالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد عبود شلش460355

دبلوم عاليالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعقيل زويد خلف103834

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرجي  جسام ناعم460193

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكركاظم مدلل عبيد459946

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرضياء محسن حبيب105163

ي347504 بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعدي حاتم عبدالنن 

الدين مطشر عبدهللا101859 بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرنصير

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرسالم حلول جرو105266

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي كصاب حميد193383

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكركرار كريم كاظم192971

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالوهاب محمد525235

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرلطيف جوده جابر96473

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعباس شميل جابر193813

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرقتيبة جبار رجب523916

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم جاسم459919

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالصمد هادي192898

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرستار جبار عزيز523927

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحسن كاظم ذهب103887

ي نمر381947
بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير  راض 

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد كطوف جلهم524043

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرضياء عبيد عناد102978

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعباس محمد حسير 382015

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرفالح ربيع ختية98503

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراحمد نارص عطية192931

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحامد جالل لفته98719

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم جاسم102919

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراحمد الزم مول102174

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرضا حمدان381936

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعبد نعمة كطان382065

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم رشم381973

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرنورالدين حنون مهلهل382020

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرطالب حسن محمد193195

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمود جاسب جلو192802

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا حمدان381970

 علي صوب هللا97849
بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي كامل محسن460087

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جاسم193795

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراحمد صالح خضير192962

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر علي ثجيل193161

 هادي علي192869
بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرزيدون حسن حسير 192951



بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرصالح جاسم محمد193810

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي عكلو حسير 102298

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر اسماعيل حمة382057

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرزاق حميد98837

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالكريم حسير 523911

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرميثم رعد صبار101818

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  داخل97195

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرسالم حسير  حنظل105111

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن صوباهلل104689

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير  نارص قاسم104000

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر فالح حسن105133

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرنبيل مجيد محمد102061

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد شيحان جي 500386

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعدنان مجيد جبار459955

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرامير جمعة حنش102273

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعالء جواد صادق193253

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير  نجاح حسن192844

ي101900
دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر منير راض 

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبود شلش102078

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر مجبل ناظم102902

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير  باسم مهجر192910

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمنتظر رعد صبار101791

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرصفاء احمد خلف103049

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن احميدي193110

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي عباس قاسم101987

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي حسن عبدالصاحب193095

 عبدالحسن زغير193785
دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم رشم523897

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكركرار رزاق فالح560612

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكررعد صبار علي102934

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرهشام زكي جميل102617

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمؤيد جاسم مزبان459854

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرسالم عبدالواحد عبدهللا98157

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحامد جاسب جلو101938

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراياد جاسب عبدالسادة102895

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرسلمان اوهيم حسير 523902

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر خالد داود560630

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرجاسم مولة سلومي104322

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرسعد عودة ماهود99092

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمرتص  صبيح عبدالسادة99484

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراحمد صابر كرمود104635

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي عباس حسير 524095

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  فرحان459899



ي محيسن360693
دكتوراهالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد راض 

 حسير  جاري382279
ماجستيرالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ماجستيرالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر علي عبدالصاحب101806

ي96430 بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكركرار عبداالمير لعين 

ي حبش560625
ي عاب 

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمدتق 

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرايهاب محمد مهاوي78551

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراحمد جبار عبدالزهرة99420

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرسيف علي كزار99542

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسن عبار وادي193105

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكررسول كريم كامل381959

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراحمد جبار زغير460285

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق  جبار زبون97769

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكركرار هاشم جاسم102924

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرسجاد سعد جهاد103816

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم محمد193262

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم علي104867

 علي سيد104978
بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير 

وز سلمان104659 بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرسمير فير

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبد نارص102881

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرموس احمد وهاب104470

ي103726
بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكريوسف عالوي ثواب 

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم هاشم99631

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكررسول نجدي ساجت192811

ي193819 بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمشتاق عالء عبدالنن 

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعمر بشير مجيد104196

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن كاظم103963

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحازم دعيج خلف560622

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد عبد105003

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي احمد محسن98902

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير  ابراهيم زرزور192878

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد خلف102212

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي حسن جري105330

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالزهرة حمد102198

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي فوزي خزعل101879

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرسعد قيس عنيد192863

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراحمد سالم بديوي101870

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن محمد جاسم193799

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعمار عباس حسن193540

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق  جبار عبدالزهرة193169

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراحمد كريم عجيل101828

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم جلو101950

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس حسير 382271

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم شنون523953



بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراحمد جبار زبون100420

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرجاسم رحمن جاسم102965

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد الزم مول193801

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمرتص  جبار زبون100460

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرايهاب كاظم علي382268

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل محمد100312

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالمحسن عطية382278

ي104720
بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد صىح 

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد عبد97823

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد عبدالرضا96502

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكربهاء صدام حسن99016

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعباس حميد صالح97155

ي علوك102258
بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد راض 

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد نوري جاسم103213

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرسالم نجم عبود460000

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرانور رعد جبار193335

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكركرار محمد عبد104458

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد خزعل460264

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكروسام عبيد عناد102991

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمود وحيد104558

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي جي  جسام100335

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرسيف سعد سوادي102114

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالرضا حمدان192872

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق  فاضل كاظم103796

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد جي  جسام98265

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعالء احمد خلف102634

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق  حميد صالح193615

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي رعد عبيد99331

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرسيف احمد جاسب193030

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق  عزيز هيل193345

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرنور حسن جري105194

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرهاشم قاسم هاشم99565

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمالك طالب عبود101773

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالزهرة حايل104248

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرصادق قيس حسن99161

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسنير  محمد خلف98692

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد كامل محسن460174

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالحسن عبدهللا98356

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرباسم رحيم موزان104349

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق  عماد وحيد107200

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن حمود103539

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق  صادق غضبان193009

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراحمد ابراهيم بدر193089



إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكركرار كريم كاظم104394

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد عالء جاسم104544

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمنتظر رزاق غتاري107205

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم علي460108

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرسامر سعد سوادي103475

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  ياسير 104381

ي حبش382169
إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عاب 

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي محمد شيحان500341

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكركرار توفيق قاسم103513

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرقاسم جاسم محمد193120

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكررسول حسير  عذيب104237

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسير 103029

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم حسن381893

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق  زمان كاظم97121

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرميالد مشتاق عاضي460034

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي عبود فرحان103418

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالعكار خماط96568

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سالم عبدالواحد104446

 ابراهيم علي460142
إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمؤمل مشتاق عاضي459985

غام محمد شيحان500400 إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكررص 

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكركرار كاظم مدلل193140

 ياسير  عبدهللا103709
إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرموسىالكاظم فاضل محمد99270

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسن كاظم جواد460208

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسير 105290

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر سعد عبيد193239

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء جاسم97293

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق  رزاق غتاري193327

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير  مؤيد حسير 193841

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكركرار علي عبدالصاحب99526

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد رحيمة247431

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرسالم سعد سوادي107196

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم حسن381872

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق  سالم بديوي102352

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسن باسم فائق103746

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي كريم سلمان476931

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكركرار عبدالعباس نارص102341

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي السجاد حسير  جودة381909

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرفهد صاحب فهد103645

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان غضبان103948

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد عبدالرضا104416

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرباقر عادل عبيد103018



إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكركرار نعيم ساجت98937

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل خنجر102951

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد رعد صبار103231

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكريوسف خليفة يوسف40789

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحيدر جليل خليف97010

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد زاير193274

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراسعد نورالدين صالل99346

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم موكد103697

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي محمد خزعل460234

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرسجاد هادي هاشم382121

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمقتدى قاسم صحن193556

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمهدي جمعة كتكوت382112

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكركرار باسم جمعة193825

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبدالحسن محمد381863

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي السجاد سلمان حاوي99786

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد عبد104335

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمدصادق عباس عبدالحمزة102364

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبد100362

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي توفيق قاسم382008

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي محمد خشان193417

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرضا حمود193019

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالكريم جبار193486

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكريونس حسير  جودة381914

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالرضا حمدان381926

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي باسم جمعة193198

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعلي الهادي سلمان حاوي104499

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكركرار اسماعيل حمةمراد382146

 علي مهاوي382107
إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعمار فيصل حسير 193586

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراحمد نجم عبد193521

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمصطق  ستار جابر98327

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرابراهيم علي ابراهيم192922

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد علي مختاض382161

ي ماجد كاظم104749
إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمدتق 

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعباس طالب عبود382177

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرفاضل وارش حسن103066

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدالصمد هادي102153

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكراياد داود عبد103178

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعالء عبيد عناد103194

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرعادل عبيد عناد103096

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرهاشم خزعل حسير 99118

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرحسن سالم فرج99054

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسب جلو192788



ماجستيرالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىياسمير  ياسير  عبدهللا104479

ماجستيرالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىضىح صدام بالسم104914

دبلوم عاليالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىارساء صدام بالسم103680

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىسعاد نوري هدهود102869

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىرجاء سالم حميد98225

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىسهيلة يارس اخطيل98792

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىضمياء مولة جخيور104604

منال محمد علي103980
بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىميعاد حسن صدام98119

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىسهام فرحان عبد98529

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىسعاد جبار جاسم105216

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىصابرين حسير  صوب هللا193571

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالوهاب نعمة103931

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىحال اوهيم حسير 193781

ان عالوي ثجيل98750 بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىنير

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىنورس عبدالحسن عبدهللا103370

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىياسمير  عباس اعبيد96934

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىرواء حسير  شنيوة560601

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىامل هاشم جابر96617

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىجنان عباس اعبيد101960

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىميادة رعد ابراهيم193404

ي شولي105084 عدويه عرب 
بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىهاجر عبدالرضا حمدان382266

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىسارة رياض خماط459928

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىليل هويل كريم523975

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىالهام هادي عبد500352

سعدية علي حسير 104670
دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادأننى

ى صابر كرمود98470 دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىرغد غيالن حسير 103661

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىسهير داود عبود98966

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىايناس عيار وادي98184

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىاديبة كامل جويد460251

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىسحر منذر ابراهيم103125

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىرؤى محمد شاوي382076

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىوركاء صابر كرمود193504

ي193194 رفل خالوي لعين 
دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىهدى هاشم محسن382138

شهد علي جاسب382135
دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىانتظار نوري هدهود103351

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىمن  خماط شاكر469970

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىلمياء صابر كرمود193183

وق يارس جبار104767 ماجستيرالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىرسر

ماجستيرالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىنورالهدى كامل جويد382141



بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىمريم زهراو سلمان101846

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىزهراء سالم عاكول99466

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىسىح  عبد زغير104854

يف102856 بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىخولة قيس رسر

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىلبن  عالء جاسم104885

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىهاجر جي  جسام104785

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىنور احمد زاير193292

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالزهرة حايل104291

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىحنير  حسن عبدالصاحب193092

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىسارة حسير  طاهر193600

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىشهالء نعمة عليوي102834

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىصابرين عبدالواحد عبدهللا105037

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىفاطمة فالح حسن104837

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىدعاء عبدالرحيم غناوي193042

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىليليان ماجد نارص382087

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىدعاء دعيج خلف560650

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىري  هام عباس حسن193549

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىحوراء حسير  ياسير 104801

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىسىه حسير  شنيوة192998

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىشيماء حميد صالح257426

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىحوراء عمار عودة102014

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىهوازن جاسم محمد104894

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىوصال قاسم عباس381902

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىمروى فالح حسن102142

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىعذراء نجم عبد96665

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىعذراء عالوي ثجيل98564

ي223215 نورالهدى ماجد لعين 
بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىمها اسماعيل حمة382274

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىوصال زيارة مانع97232

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىانوار محمد عبدالرضا192884

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىفرقان كاظم جواد460214

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىاخالص حسير  شنيوة192987

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد خلف102230

دبلومالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىغفران حسير  جعفر193307

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىحوراء احمد زاير192980

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىتبارك سالم حلول97257

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىعلياء موات غانم98870

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىنور محسن هاشم103784

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىزهراء سعد هاشم193061

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىاطياف محمد شاوي459882

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىدعاء جاسم محمد193836

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىورود ياسير  حسير 523990

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىزهراء سلمان قاسم460161



إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىزهراء صامد عبداالمير103873

انتظار علي نعيم103908
إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننى

غدير علي شنيشل193806
إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىسحر سالم بديوي96970

نور علي نعيم98658
إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىشهد يارس جبار99725

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىنورالهدى عمار عودة193839

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىنور نعيم صدام193831

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىبراء عبد زغير97882

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىرسل اسماعيل حسير 524030

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىارساء عادل خليفة97498

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىحوراء صي  جسام560608

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىحنان عباس اعبيد98411

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىطيبة حسير  ياسير 104566

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىمنار عبدالرضا حمود98621

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىزينب سعد هاشم193049

ى فخري حليحل97084 بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوسالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىنادية عبدالحسن جي 175808

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىلمياء فارس جرص97035

إعداديةالمقداد21099الرصافة-بغدادأننىجنان كاظم سلمان193082

ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعدي هشام عبدالستار338602

ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسير  ظافر عبدالجبار273025

ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان خضير252286

ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالساده حسن338397

ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسير  عالوي هاشم381824

دبلوم عاليجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم سيد17888

دبلوم عاليجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرثامر اياد ثامر17447

ون313343 بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرزيدان خليفة ازغير

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسير  مطشر مشاري472159

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرنبيل عدنان مايخان15787

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان فياض18541

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكروليد جاسم داخل18843

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرجالل حسن جعفر338367

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  سابط82780

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرزهير علي اكي 313356

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرخالد جاسم سيد15638

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرخالد نجم عبود381790

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمرتص  محسن طاهر273094

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمظفر رحيم نعمة83871

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكررعد مجيد ساجت472619

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرفراس مجيد اميلي516175

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحميد بشار جوك516831

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعمران حيدر علي477512



بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكررائد مزهر صكب19622

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرسعد عبدالزهرة رحمة17940

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكريحنر علي جارهللا84525

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرنبيل عبد سلمان338662

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرياسير  غميس خلف15672

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمهند خليل ابراهيم252279

 محمد سعد عبد االمير381796
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعبدهللا نرصهللا مالك338511

ي313325
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعباد عبدهللا شاب 

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرهشام علي محسن18527

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرازهر اسعد سلمان471434

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد باقر جي 17811

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم عبدهللا82572

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا منىسي473600

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي حسن حمد252251

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحيدر حسون حسن82776

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسنير  محمد هادي273186

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالخالق علي474126

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعمار ستار نوروز516295

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمقدام ظافر عبدالجبار337977

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي شنيشل حسن273452

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرفاروق توفيق كريم338525

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكربسام ظافر عبدالجبار337962

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعماد موس اسماعيل516170

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرقصي عبدالزهرة رحمة19997

ي علي20374
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرباسم خاب 

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرسيف حيدر محمدحسن84064

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان اسماعيل19373

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرازاد رستم علي15527

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي رعد هندي471584

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرصادق جعفر صادق472765

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكروائل عبدالقهار عبدالرحمن381837

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعصام عواد عليمير82446

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراحمد جليل جوامير338681

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي ظاهر عبد338708

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي محمد داور15425

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرصفاء حسون جي 313319

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعالء عباس فرج82046

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرزاهر فايق هادي16493

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرجعفر قحطان جعفر313353

ي علي16047 بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالنن 

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعقيل كريم كاظم16423

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرسيف نجم عبدهللا17228



بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكررعد محسن سلمان477619

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرصفاء سمير صفر14960

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرامير ستار جبار14915

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمعي   عالء عبدالستار17723

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  محمد17791

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرجعفر ماجد عبدالحميد82758

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرصادق لفته ليلو84540

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرزينعابدين طارق عبدالصاحب83866

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدالرضا علي15500

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرضياء حسون جي 18655

 علي19915
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير 

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس خضير313329

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم سيد82765

ي حيدرخان17685
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرسعد جاب 

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد عبدالحسير 471880

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد صكبان علي516579

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرجعفر جبار خضير338692

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد ظفر خرص 471889

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراحمد طارق اغاجان338419

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراحمد طالب جليل14582

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرامير عبدالرضا جي 472664

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكريارس فخري سلمان338469

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد نارص14860

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم مطر338642

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي عبداالله كرم273250

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحمزة اسماعيل كريم273283

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرفهد سليم داود472727

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالسادة حسن83862

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكركامل هاشم كريدي313330

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراحمد دريول محمد313307

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعادل صعبت عباس16056

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد كمال عبدالصاحب381784

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد جي 83848

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكريارس زياد عياش16645

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي مطشر رزاق82815

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد غافل عميش15512

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمؤيد خليل ابراهيم19699

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسير  نوري عبدالحسن381780

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي نارص15777

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرابراهيم مهن  معال82465

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرغانم يوسف محمد500264

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكررسمد جاسم حمدي19801

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعباس محمد علي473705



ي جي 515989
دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكررياض راض 

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراثير هادي معير 557560

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرايمن عبداالله كمال83718

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرايهاب عرفان كريم18329

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي جميل كاظم14844

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعدنان عبد سلمان471555

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرامجد سامي فليح15846

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جبار517712

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرذوالفقار علي خضير472940

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالرحمن سليمان16070

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراسامة قاسم محمد14948

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكريوسف نارص حسير 19725

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرسعد كاطع كاظم17529

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمهند عبدالزهرة كريم18250

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكروليد خلف حسير 252261

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمقداد كاطع كاظم15161

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرموس مراح حسير 18400

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرثائر عاشور عبد471792

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرجودة محسن جودة471817

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي مهن  معال17149

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرقاسم جعفر حسير 328184

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرلبيد عبدعلي حسن82546

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكربيار حسير  خطاب477593

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراحسان صادق علي516620

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحيدر علي امير471536

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس محسن381805

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن حمد17319

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكريوسف خليل عبدهللا15321

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرقيرص كاظم محمد472994

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسن فيصل جاسم338457

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمجتن  حسن هاشم82051

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسير  فيصل جاسم338213

ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادذكركرار يعرب كطوف14608

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي محسن طاهر272992

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكركرار صادق عبدالزهرة82745

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسن جبار جليوي273216

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراحمد جميل كاظم84079

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرزين العابدين حسن علي273641

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمدين ماجد جبار15566

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالجبار عبدالمجيد15203

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراثير سمير مطر15404

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرباقر شنيشل حسن252262

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرديار ابراهيم امير 313357



بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان مايخان19476

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرسيف فيصل جاسم273117

يف472748 بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد رسر

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حامد عوش471482

 عبدالقادر امير 18794
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد كاظم338536

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمصطق  نرصالدين حسير 252301

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعباس حسون حسن14713

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسن عباس جمعة252304

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمنير بدر عبد252259

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسير  نوزاد رستم17353

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمروان عدنان رمضان338306

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراحمد نارص عودة15376

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرذوالفقار سلمان كاظم15412

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي كريم حسن15921

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعبد الرحمن موفق علي313310

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعمر اسماعيل علي20006

 علي382230
 حسير 

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد جميل كاظم82420

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحيدر جواد رحيم84068

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالجبار عبدالمجيد15228

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالحسير  شون516848

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالستار عبدالجبار82042

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرجعفر سالم حاتم17705

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد عبدالساده82635

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراحمد صكبان عودة19236

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرسجاد كريم كاظم337928

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم علي82525

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراثير سامي رستم83858

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمالك ماجد حميد14822

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم جمعة82627

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد سعدون كريم273314

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحيدر رياض عبد14899

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكربسام عالوي هاشم82068

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراحمد علي محسن17327

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكررضا علي محمد17508

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار شون16008

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمنتظر علي محمد471842

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمنتظر خالد هاتو14851

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعبدالمحسن جابر محمود272892

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحكمت حميد هاشم15617

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكروجدي صاحب فرهود14645

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي عادل سلمان14734



إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسن خضير عباس14632

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرزيد جمال رحمان82866

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي رافد نارص517162

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم جاسم20122

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمود طالل سامي517202

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرسجاد عباس فاضل15267

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر علي471649

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرباقر عباس عبد16202

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم جمعه83689

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد لبيد عبدعلي516776

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسن عادل رمضان14934

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي حاتم عبدهللا471602

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرزيد قاسم جعفر83852

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرطيف طارق جميل17254

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكردلير برزان طاهر16602

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي جعفر مكلف313345

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحسن عالء عبدالمحسن16273

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكريارس عمار سلمان252310

 حسير  مطشر472106
إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمدالمصطق 

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعمار نايف نارص19443

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعمار صادق عبدالزهرة516594

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرامير  عبدالرحمن امير 516972

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد ثائر عاشور15871

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس جمعه516217

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرسجاد علي كاظم18310

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكركرار رضا عباس14968

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي مزهر صكب82657

ي عالء عبد15809
إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي تق 

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرباقر محمد كاظم477497

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد كمال مصطق 15071

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسير  رحيم جاسم477552

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمصطق  طالب جليل15367

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالصاحب عبدالرحيم516638

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم عبدالكريم472643

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسن هادي خماس313334

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي حسون حسن14776

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحيدر باسم عبدالكريم252266

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراحمد حبيب كاظم472017

 علي محسن16139
إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم جبار337909

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد عبدالسادة516860

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمرتص  نرصهللا حسير 16188

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسير  هيثم كريم516925



إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراحمد سعد محسن560682

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم رزاق472178

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرابوالحسن عباس حسير 82479

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمشتاق اسماعيل عارف252272

 علي حسير 471750
إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي جبار شون252247

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد امان جمعه83832

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراثير غازي فيصل500418

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسير  ماجد نادر18973

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراحمد خالد خليفة82497

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا نرصهللا337940

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم16637

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمقتدى كريم مجيد16178

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرسجاد عدنان رمضان337891

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمصطق  شاكر حميد560687

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد عبدالرحيم18366

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرزيد نرصهللا حسير 17472

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمؤمل نصير هادي17312

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسن عادل سلمان20093

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء عبدالمحسن16289

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي كاظم338270

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم محسن82511

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمدصادق محمد مهن 82489

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد فاضل15544

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي اسعد مسلم252270

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي جبار عبد15256

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم علي273483

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراحمد فالح شهاب17106

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي كريم عيىس15952

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم مراد16083

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكركرار محمد كاظم477454

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرسجاد هادي خماس471965

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالحسير  شون15191

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعيىس جعفر حسير 16325

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي محمد عبدالكريم381815

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكركرار عالء عبدالزهرة313337

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي محمد عباس273545

ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرباسم عبدالكريم فرحان19954

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعدنان كاظم مرجاح15384

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرعلي عبدعون عبدالرسول82639

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم داخل17267

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرنصير هادي محمد17411

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرجبار شون حبي 15995



دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرهيثم محمد سلوم82620

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرباسم جي  عباس544961

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادذكراسماعيل عارف رضا18625

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرسالم لفته ليلو83830

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرمحمد مهن  معال272960

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادذكرنزار جاسم حمدي20052

نغم ثامر علي14910
دكتوراهجميله األول21100الرصافة-بغدادأننى

ي حيدرخان16473
دكتوراهجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىشيماء جاب 

ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىنهاد سالم مراد170270

ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىهيفاء عدنان مايخان19498

ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالستار عبدالجبار273525

شهد علي عبدالحسير 15558
ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادأننى

ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىارساء سمير صفر84546

رغداء احمد عبدعلي252232
ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادأننى

ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىسهاد كمال فرج273697

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىماجدة كاظم محمد19297

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىاسماء فخري جي 516894

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىسناء اسماعيل درويش83715

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىازهار احمد صحبت82454

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىسوسن فري    ح ابوالهوش82673

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىسندس جاسم حسير 472474

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىشيماء عزيز رشيد471780

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىشيمائ رحمن محمد19248

ة حسير  جاسم17141 بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىمنير

ي381821 بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزينة عباس ناج 

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزينب علي حبيب338554

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىهدية عزيز عباس15476

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىنهلة فاضل عبود500467

ي471678
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزينب كريم عاب 

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىحنان جبار عبود82123

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىفريال جوهر مايخان14988

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىارساء سلمان جواد17784

انتصار جبار علي560689
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىكوثر عبدالجليل عبدهللا20020

ي15606
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىخلود عبدهللا شمىح 

بتول علي حسير 517695
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىرنا عبدالكاظم عبدالمحسن19978

فاطمة جبار علي19968
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىعذرائ كريم عبيس18818

ي82459
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىفرح ضياء مشق 

ي82056
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىشيماء صالح سيق 

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزينب مشعل رزاق252264

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىاخالص عبدالكريم علي517251



بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىفرح عدنان اسماعيل17741

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىشيماء جبار عبدالحسن252282

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىشايان مهدي داود484453

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىرشا رحيم جاسم15816

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىسندس قاسم مزبان84553

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىارساء خالد كاظم338333

لينا علي جواد19283
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىايمان فهد كرم18009

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىنور اسماعيل حسير 471770

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىحوراء احمد بدر83695

اسماء حسن علي82706
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىاونيتا جواد كاظم17832

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىرشا عادل رمضان83180

ي17300
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىحنان محسن راض 

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىرسور عبدالحسير  عبدالرحيم193779

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىسماح حمودي لطيف381830

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالمحسن مكيص15977

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىشيماء جويد سلمان17454

ي14697
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىدعاء جبار راض 

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىاية عالء حسير 15355

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىسماح هادي جاسم516280

ي19934 يىح  بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىوفاء نعيم رسر

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىنور محمد شاكر16126

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىجوان جميل ابراهيم381792

سنار غالي حسن82440
دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننى

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىساهرة غازي جبار15631

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىايمان مجيد رشك19874

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزينب محمد محمدجواد17978

ي19323
 
دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىصباح ياسير  صوق

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىانعام شاكر جي 382228

حميدة علي جبار381788
دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننى

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىايناس حمدان احمد83842

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىعال عبدالجبار عبدالمجيد15240

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىارسائ طعمة صبيح82453

امنة علي حمود313359
دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننى

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىنوال خضير عليوي19856

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىرواء قاسم اسمر82734

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىوفاء رمضان رحيم82136

ي علي17075 إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالنن 

ة عبد كمر15455 إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىامير

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىازهار علوان جمعة381800

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىهبة سالم داود252242

ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىانفال قاسم محمد19259



ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىارساء عالء حسير 15591

ي272927
ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىنور هاشم ماض 

ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىنورالزهراء موس مراح16461

حوراء علي عبدالستار19222
ماجستيرجميله األول21100الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبالستار درويش14918

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىدينا احمد نارص19781

يف82054 بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىرؤى محمود رسر

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىسىح  مسهر عبد472685

سالي حكمان جمعة16572
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىهدى عالء حسير 17394

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىاية احمد محمد17673

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىحنير  ستار حميد272848

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىهدى قحطان عبد20058

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىاري    ج قاسم كاظم19359

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىكناري احمد محمد273387

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىضىح رعد مجيد437294

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىسارة عدنان مايخان83712

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىارساء اياد ثامر17167

ي83727
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىرحاب عباس تق 

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىوداد كامل جويد82719

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزينب صباح هاتو472592

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىايات اياد ثامر17175

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىدموع فاضل عبود82494

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىايمان رياض عبد544966

نور احمد عبدعلي17240
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىمريم جليل عباس15493

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىدعاء عبدالرضا حسن16389

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىشهد كاظم روضان516009

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىندى اسماعيل عارف19818

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىفرح عادل ابراهيم17126

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىنور عبدالزهرة رحمة82727

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىاية رضا عباس83845

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىسوزان جمال اسماعيل19402

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىشهد مهدي امرهيم17428

صفا كنعان علي233313
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىرسور حبيب كاظم472067

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزينب رعد صبىحي83720

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىعبير عبدالرحمن امير 544955

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىمريم عبدالستار درويش17376

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىبيمان عدنان رحمن252238

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىغفران ماجد جبار338586

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىفاطمة فاضل غالم17338

ي83706
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىغفران عباس تق 



بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىسارة محسن كريم17877

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىامنة رضا نور14595

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىهديل كريم مراد17248

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىصبا خلف طعمة17649

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزهراء قاسم جعفر84082

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىارساء فاضل محمود84063

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىدينا نصير حيدر338235

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىنور قاسم جواد472212

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىرفل قاسم محمد19275

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزينب شاكر برادعلي14883

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىدعاء عبد جي 20040

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىفاطمة جمال رحمان83692

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىغيداء عادل ابراهيم17547

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىحوراء محمد مهن 82049

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىغفران جبار حافظ82850

ي15435
 
دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىدنيا جمال شاق

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىرسل سعد عبدالحسير 82470

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم روضان516665

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالرضا حسن16365

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىايالف زويد سلمان252255

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىسىح  حسير  محمد18285

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىفاطمة موفق كاظم20143

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالحميد حسن17048

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىحوراء عباس يونس16679

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىسىح  ليث نجم420250

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىتبارك مالك كريم472254

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىمهاباد خالد خليفة16519

 علي16116
إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىتبارك حسير 

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزينة قاسم جعفر328732

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىرفل عالء مرتص 96621

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىمريم نبيل عدنان82916

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزهراء حاتم كريم18882

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزينب هاشم محسن17403

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىارساء محمد عامر17216

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىفرح مهدي جمعه15827

سماء احمد عبدعلي15049
إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننى

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىنور قاسم محسن17158

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىمريم كاظم روضان516715

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىتق  عبدالحميد حسن17516

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىفاطمة سعد محسن560663

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىرؤى عبدالكريم محسن17770

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىدانيه عادل رمضان17642

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىمريم عالء عبدالمحسن16535



إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزينب محمد عامر17388

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىدعاء رياض رسن82483

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزهراء اسماعيل دريول338487

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىبتول جليل عباس17287

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىمريم محمد عباس560657

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىرغد محمد عباس15031

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىحوراء حاتم كريم19347

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىمريم عادل صعبت15136

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىنورس عبدالقادر امير 16557

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىحوراء فاضل جواد84071

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىرواسي اثير شياع544947

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزهراء جواد عبدالرحيم18492

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىمريم كاممل نصيف560677

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىنبأ مقداد كاطع16034

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزينب موس مراح16437

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم مراد17500

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىاسماء عادل سلمان14796

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىنور عادل سلمان17590

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىمالك جميل ابراهيم516031

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىجنار ثامر محمد83837

زهراء لبيد عبدعلي82531
إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننى

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزينب فيصل حيدر15890

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىنادية خطار جواد18708

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىسعاد فيصل عودة472287

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىنهاية حيدر حسن471307

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىسعدية دعير لفته17200

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىفاطمة خرص  داخل84074

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزهراء جاسم محمد16352

بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىوفاء عباس داخل82060

ي ابراهيم16017
 
بكالوريوسجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىجنان رزوق

دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىسهيلة ميكائيل جليل413194

شيماء سعدي علي15146
دبلومجميله األول21100الرصافة-بغدادأننى

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىابتسام جواد جياد516881

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزينب مسلم قاسم516812

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىسلىم حسن محمد252275

إعداديةجميله األول21100الرصافة-بغدادأننىزهراء عزيز عباس17578

ماجستيرالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمروان عدنان نارص422151

ماجستيرالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالمنعم طه422087

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرسعد كريم عباس295794

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعلي نجم عباس544338

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحيدر رياض عبداالمير421838

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرسعد حيدر مولود513372

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكررياض مطشر طاهر413947



ي472640
بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرفراس حميد راض 

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكراسعد موات شهف420550

ي513435
بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكررافد فاخر راض 

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكروسام جبار خضير150768

ي150797
بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرنوفل عبدالرسول تق 

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمزهر جبار رحيل63941

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمرتص  سلمان جاسم4017

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرزياد ياسير  جي 472694

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرسامر حكمت عبد296451

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمهيمن عبدالجبار عبدالعباس472680

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحسنير  هادي موس420503

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرغزوان قحطان علي63164

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكراحمد جبار حسير 56316

ي حسن4029 بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعقيل ناج 

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرسديف غزوان مدحت421793

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمنتظر طارق عبدعلي4032

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمحمد ميثم عيىس421973

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحيدر محسن سعيد56333

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمحمد نعيم غضبان513591

ي56363
 
بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرايمن عبدالسالم رزوق

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمصطق  نعيم غضبان295626

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعلي نعيم غضبان420795

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكركمال علي عيىس64272

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكراحمد عالءالدين صادق421918

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرايهاب نهاد ناظم420667

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالخالق حسير 63224

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرخطاب قحطان علي64023

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكركرار عبد رسن295589

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم عبداالمير56406

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكربالل ناظم رشيد63192

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمهند عباس مهدي420193

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد صالح422046

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرنورالدين محمد جبار64122

 علي كاظم371930
بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحسنير 

ي56442
بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكراالمير عبدالكريم راض 

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرياسير  فريد رسول296422

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرموس محمد نعيم63885

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحمزة سعد حاجم296487

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكراوس هشام صادق420329

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكريوسف حسير  حسن295278

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرطه صباح مهدي295427

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكربشار صالح كاظم544352

دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحسن علي مردي56338



دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعصام نواف هادي421892

دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحسن الزم مريجب56314

ي64235
 
دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكراحمد وهيب رزوق

دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمحمد صبىحي محمد420310

دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرخالد احمد محمود64868

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحيدر خطار جواد420598

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمازن جبار عليوي64072

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرنور محمد علي420358

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحسن تاويل تكليف451158

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحمزة محمد عبيد295480

دكتوراهالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعلي احمد عبدالكريم295647

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمحمد فائق ضيدان62999

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمنتظر نوري رحمان63066

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرميثم شهيد عباس420135

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمحمد سمير محمدعلي4043

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرابراهيم عادل موات63829

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعلي محمد قمر421231

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالعزيز هادي56370

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن حسير  سلمان296078

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرسعد محمدعلي جواد472435

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمحمد عالءالدين صادق421090

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحسير  عصام نواف56284

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرحيم علي63032

ي56382
بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالهادي محمدحفط 

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمحمد عقيل شاكر63600

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرزيد ناظم رشيد296690

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرصفاء صبار كبيش56289

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعلي عادل عبيد56323

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكراحمد خالد صالح420153

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمحمد طالب حميد56340

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرهمام سالم فائق56292

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم عبد472532

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرزيد علي جمال296005

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحسن عصام نواف56301

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد شهاب63766

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرسيف علي جمال296045

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم محمدامير 56303

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكراحمد طه عباس421214

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعلي طالب حميد295560

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرتمار عامر خضير56279

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحسن قاسم محمد420387

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكراحمد علي عبد513504

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكريوسف جاسم نارص4037



بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عبدالكريم عبد472597

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكراحمد علي محمود56285

دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمصطق  عمر مصطق 232016

دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعلي صفاء مجيد472370

دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكركرار خرص  عبدالرضا56330

دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالهادي جبار4040

دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالهادي جبار63074

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمد فاضل296568

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرطعمة فارس طعمة296602

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعلي محمد علي56277

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعلي احمد رحمة56282

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحسير  نزار عدنان56281

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن سعد كريم295712

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمنتظر اياد جوي    ح56276

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحسير  تاويل تكليف451154

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعبدهللا طالب كاظم513574

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم باسم جعفر421332

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكراحمد علي ماجد421707

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكراالمير  اسماعيل خالص63124

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحسن حميد محمدسعيد4018

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحيدر علي لفته4045

 علي محسن62986
إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمحمد فارس احمد296765

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكركرم هللا احمد كريم56278

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرحسير  حميد محمدسعيد4024

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمحمد حسام الدين كريم56307

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعلي جبار داود254624

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمهيمن علي ماجد421738

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمحمد قصي جميل56311

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرهيثم رباح حسن56283

ي56357 إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرنور رياض راج 

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعلي مرتص  سلمان56273

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جبار56376

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبد كاظم64805

غام محمدحسن حسن33051 إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادذكرصادق صبار كبيش63107

انعام عبدالرضا علي472661
دكتوراهالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننى

ماجستيرالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىشيماء جبار عليوي4033

حذام اسماعيل علي513402
ماجستيرالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىذكرى منعم هادي544347

ى ياس خضير295896 بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىاالء منعم هادي513622

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىمروى عبدالحسير  حامد56319



بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىمدينة محمد حسن56391

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىسناء عبدالكاظم حياوي63724

ي296660
 
بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىدنيا محمد صدق

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىرغد داود سلمان296387

ي4027
بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىحسناء عبدالهادي محمدحفط 

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىشيماء طه عباس420237

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىرنا جمال سعيد420257

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىشيماء حسير  عطية472464

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىزينب فليح مزعل422117

ين فرهاد حسن63146 بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىنرجس جاسب صاحب150714

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىزهراء وليد عبداالمير513466

ى صباح قاسم472618 بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىايناس عبدالحسير  حسن4030

ي295496
بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىزهراء حميد راض 

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىمريم محمد عبدالوهاب418222

ي420726 االء جبار رج 
بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىهدى عبدالرزاق حبيب393903

ى حبيب مهدي63984 بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىلمياء اسعد هالل56429

خديجة محمدعلي عباس347728
دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننى

دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىفاطمة مجيد عبد56347

دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىنهلة جعفر صادق4019

نور علي حسن63298
دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىراقية محمد وهيب56280

ماجستيرالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىاية جبار رج 150823

ماجستيرالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىدر عبدالكريم عبد472575

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىحنير  طه عباس421149

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىعذراء مرتص  سلمان4039

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىغادة زياد طارق56286

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىطيبة هاشم محمدامير 64682

مينا علي نارص296140
بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىرفل عبدالكريم ياس4022

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىمريم زهير حيدر4044

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىبسمه بسام محمدصالح421020

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىنور جاسم هميم37740

رشا علي كريم420470
بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىزينب علي محمود56414

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىزينب علي جمال295952

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىارساء صادق غضنفر56287

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىشهد جبار داود63341

مريم قحطان علي63047
بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىهبه سعد خنجر56367



بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىزينب عماد صالح56304

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىاسماء صفاء مجيد150867

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىابرار مثن  حسير 295511

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىنور محمد فاضل295929

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىسما اسعد موات56294

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىغفران فارس احمد169565

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىمريم فرهاد حسن63676

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىاية رسمد بسام63412

بكالوريوسالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىزبيده اسماعيل خالص63014

دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىشهد محمد فاضل56297

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىنور محسن فزي    ع63510

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىعذراء حيدر عبدالوهاب63552

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىنور قحطان عدنان56462

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىنبا محمد صالح56274

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىطيبة حميد خليل66231

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىتبارك اسعد موات421643

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىكوثر حيدر جاسم296523

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىزينب عادل عبيد296645

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىفاطمه جاسم محمدحسير 530172

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىميس محمد حسن56275

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىناريمان عليمحمد صالح472961

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىزينب اسماعيل خالص63465

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىايه هاشم محمدامير 56325

إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىمالك سعد كريم295675

فاطمة فيصل محمدعلي56351
إعداديةالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننى

دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىاقبال حسير  عبدهللا64320

دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىنجاة عباس عبدالحسن295576

دبلومالبيضاء71101الرصافة-بغدادأننىفائزة مظهر حسير 296729

دكتوراهالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان مشوش451289

دكتوراهالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعامر عبدالهادي جواد3959

ماجستيرالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالقادر طاهر169979

ماجستيرالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالخالق مهدي283545

ماجستيرالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمرتص  كريم طالل283317

ماجستيرالطالبية71102الرصافة-بغدادذكريارس خميس محمد348221

ماجستيرالطالبية71102الرصافة-بغدادذكررياض محمد خالد282801

ماجستيرالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعمر اسعد حسير 3926

ماجستيرالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرتبارك محمود شكر451303

دبلوم عاليالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرصادق عبدالكاظم محمدعلي347683

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عباس عبدهللا61250

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمازن محمد مول60012

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد مظهر محمد60711

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد محمد283094

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي اسماعيل علي346874



بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرسالم نعمان شهاب451243

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرزهير رزاق سعيد59796

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي حسن زاير41486

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعمار عبدالحسير  عباس282669

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسام صالح شذر451337

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرايمن حسن عبدالرزاق169380

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعواد طالب محمد61926

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان غفوري347776

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالصاحب جرص451244

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالكريم محمد499176

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعالء محمد ديوان451197

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعصام صالح جي 283607

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل عبد283269

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحيدر نجم عبد500195

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكروميض حكمت حميد60762

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمود احمد محمود283219

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرايهاب عودة محيسن60419

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمنير صالح مهدي283058

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي جي  محمد57477

ي عبدهللا283416 بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي ناج 

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرفوزي فؤاد خداداد348260

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرسديم عدنان عبدالرزاق451345

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمد طالب محمد57662

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحكيم رحيم كريم282836

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحيدر علي شاكر451201

ي451355
بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرغيث عبدهللا وصق 

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمد مولود جاسم169721

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحيدر صاحب حمودي346988

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمد نوزاد مرزادوس169246

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعماد رزاق حميد283113

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكررائد خضير عباس346793

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد اديب حميد59655

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد قاسم3934

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد عبيد451237

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم طالل283334

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرصالح حميد محسن3947

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد باسم عبدهللا499053

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمد فخري حسير 499067

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد شهاب احمد346909

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرقيرص اسماعيل نصيف61012

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالستار فرمان499241

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسير  رضا رمضان57902

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد صاحب حمودي499394



بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عبدهللا536368

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعمر حسير  عبدهللا536425

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعبدالكاظم هاشم داخل3984

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعماد جسام محمدعلي3993

ي171249
بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد لوب 

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكركاظم علي غلوم170940

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكريارس محمد محمود282817

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد عمران شكر499746

ي282975
بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكربراق صالح غن 

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرابوبكر عبدالكريم ابراهيم282872

ي169777 بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرستار جبار رج 

ي283077
بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسير  ياسير  تق 

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي ستار جبار347287

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد ضياء518011

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعمار سعد سلمان451204

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد عمار عبدالحسير 282736

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمود بشير صابر283578

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعدنان داود سلمان500204

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  سعيد282920

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح جي 61060

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعمار فؤاد عبداالئمة170689

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرقصي خليل امير 499074

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعالءالدين عبد علكم60467

ي169668 دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمازن علي لعين 

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرايهاب جواد كاظم348096

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرفراس حسير  شاكر283254

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعقيل برهان عبدالساده3939

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحبيب جاسم حمادي169860

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرامير  عبدهللا عمران58171

 علي جبار347362
إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحافظ جالب169272

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعماد عبدالهادي جواد170994

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرجاسم مطشر عطية283032

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي عبداالمير داود282992

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسن صالح حسن500026

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي عمار عبدالحسير 282673

ماجستيرالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسنير  محمد نحو169588

ماجستيرالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد عواد170838

ماجستيرالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالجليل رحيم60070

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعباس مهدي علي169323

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحبيب حنون طعمة282791

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي عباس صبيح499042

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم رضا500099



بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحمزة جواد كاظم169637

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسام محمدعبدهللا جارهللا59602

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرفيصل غازي عاضي59826

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي رياض سلمان170381

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمد انور صبىحي3961

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكركرار خالد حميد61129

 حسير  شاكر283229
بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي حسير 58416

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرايمن رضا مصطق 282826

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي رافد سلمان451293

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمد عالء محمد283193

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرجعفر مهدي علي169784

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسن هادي خجوري60534

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسير  هادي خجوري58992

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي سليم كاظم170075

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي ليث احمد283153

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكريوسف سالم نعمة347150

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكركرار طارق حنيص346974

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمد داود سلمان451231

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد عبد451234

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعمار كاظم عباس57814

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد سالم عسكر282842

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسام كريم سالم347228

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد هادي جاسم170757

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحمه نعمه347492

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي عبد بدن451313

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرزين العابدين محمد خلف283301

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمرتص  كريم خجوري499024

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسن علي زماط169257

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس عبدهللا59569

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرحمن خلف347082

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس فاضل347873

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكربكر حسير  عبدهللا536397

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرزيد علي جاسم476134

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراسامة سليم يوسف499312

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراثير سلمان عبدالحسن59028

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي حازم صالح346945

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسير  ستار جبار169760

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدهللا غالم170606

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرسامر اكرم حسن499138

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرليث شهاب احمد470307

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد نحو170805

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد ضياء57740



بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكركرار احمد برهم59881

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد حازم صالح346960

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي حسير 59426

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي رياض عبدالدائم346841

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرهاشم موفق عبدالجبار61376

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرنور سليم يوسف499266

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد حسام عبدالمحسن170280

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسن كامل جبار283527

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمصطق  خالد حميد58291

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسن جواد كاظم58374

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحسان علي حسير 347619

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرسلمان عباس صبيح518050

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحيدر علي زماط346924

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي زهير احمد283013

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم علي347134

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد سعد عجىمي170222

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعثمان زهير ثامر499032

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد موس رستم451225

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسن مىحي عبدالمجيد61464

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكربسام جعفر ابراهيم170156

 علي58224
بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكركرار عبدالرحيم هامل61095

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد خليل برهان3952

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمهدي خليل برهان3963

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرالحسير  موفق عبد59251

 حسير  كاظم58256
دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم خجوري500069

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد علي جبار499062

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسن جبار صبيح348135

 محمود بشير57625
دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ي169362
دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراياد مجيد لوب 

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد عطية جواد3923

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرفوز محمدعبدهللا جارهللا171673

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرابراهيم كامل جبار282724

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمد علي زماط499018

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرالعباس فاضل مجيد59734

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعيىس ثامر عيىس451280

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرسالم صباح عودة169251

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكركرار خليل فهد3953

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسير  ثامر عيىس451350

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي محمد صبار254847

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي سعد عجىمي170251

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعمار لؤي ماجد59700



إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد كاطع169683

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمنتظر رحيم كاظم451184

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكركاظم محمدعلي عبدالحسير 282661

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمرتص  حيدر مجيد497510

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرسلوان عمادالدين غانم169699

ي282809
 
إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرجهاد محمد رزوق

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن دارا499809

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمد موس رستم170301

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمصطق  حيدر مجيد498076

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالزهرة عبود169938

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي هادي جاسم170193

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمصطق  خزعل معاوي170432

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي خليل رحيم171722

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرابراهيم حسير  كاظم60560

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرنوران عبداالمير يارس169802

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرزين العابدين محمد علي3950

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرطه رعد احمد170106

 علي58202
إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرطه حسير 

ي171654
إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعمر مجيد لوب 

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرسجاد حامد خزعل60944

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمالك رحمة نعمة347566

ي كاظم347196
إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسير  وصق 

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد حميد499191

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكريوسف رياض سلمان170355

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد وسام احمد500016

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن انور صبىحي3942

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعباس كريم عيىس170328

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسير  محسن سعد57844

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمرتص  خليل برهان169836

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحبيب صالح رهيف451194

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي هادي خجوري57789

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد مهدي170579

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكراحمد عباس علي61574

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرفارس علي صالح3975

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحسام ستار حسن536359

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمهند تموين عبد170873

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرجواد حكمان عارف58504

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس فاضل169303

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمصطق  صالح مجيد3937

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعادل رحيم خالد3962

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرمحمد ضياء عبدالجليل283350

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرصادق رحيم عبدهللا254675

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرعمران عبدهللا عمران518015



دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرلؤي احمد شهاب169739

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرسعد محسن خلف499214

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرشاكر حسير  فاضل499009

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرهاشم صدام هاشم170556

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادذكرخليل فهد روكان282852

دكتوراهالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىزينب عبد بدن451318

ماجستيرالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىسهاد فخري حسير 3943

دبلوم عاليالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىرشا خميس محمد348184

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىوفاء كامل مهدي499927

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىابتسام عبداالمير حسن451205

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىعذراء حسير  جاسم500229

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىوفاء حسير  علوان169516

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىوفاء حنون عواد347927

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىايمان احمد نصيف3954

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىرجاء جواد كاظم282831

زباء علي سليم499952
بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىازهار طعمة غضيب3933

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىرشا كريم خجوري500085

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىوئام حكمت حميد60843

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىمنتىه احمد نصيف57918

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىشيماء خالد حميد500114

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد صبار254922

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىعلياء موفق عبد59342

ه عبدالرضا كاظم499554 بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىامير

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىرغداء مولة جخيور169267

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىاساور فاضل عباس170919

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىوسن عبد سعد3989

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىنور فاضل مجيد347822

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىبراء يونس رشيد169254

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىزهراء كاظم احمد171452

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىجوان اكي  جعفر536432

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىلمياء حمزة مجيد518120

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىنىه محمد صبار254884

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىاسيل ابراهيم سعد3972

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىنباء زهير عبدالكريم283493

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىشيماء حسير  زاير451212

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىزينب حمزة مجيد518095

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىعبير محسن خليف499569

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىفاطمة سعد كاظم3992

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىنور ضياءالدين عباس536380

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىشهد فراس عبداللطيف169469

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىكوثر جاسم محمد499719

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىنادية سوير يش283441



دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىاقبال عباس سلطان59913

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىبديعة محيسن حسن518060

هناء محسن عبدعلي171627
دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننى

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالحسير  جبار498045

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىبيداء جعفر ماجد61176

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىايمان فاضل عباس283462

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىانتصار كاظم هيكل500218

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىسهير عدنان شالل536445

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىسارة نعيم عطية60811

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىوسن حسن نرصهللا451216

ق مالح حسن58321 دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىاستي 

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىفضيلة مهدي جي 499159

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىلينة سعدي مطلك170971

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىسناء مطر نارسر3949

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىسارة عباس جخيور3978

ي عبود59289 دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىهدى ناج 

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىسهاد احمد جاسم283181

ماجستيرالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىرنا قيس سلطان347993

ماجستيرالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىرسل حسير  فرحان348037

ماجستيرالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىهدى نجم عبد500180

ماجستيرالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىنورالهدى رافد سلمان347115

ماجستيرالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىزينب جواد كاظم169611

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىطيبة قاسم حنيص451307

انسام محمدعلي عبد60591
بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىفرقان قيس سلطان499670

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىارساء محمد صبار254691

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىزهراء نجم عبدهللا59380

شهد علي جي 3957
بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىتبارك قاسم منصور169541

ي59204
بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىايمان خليفة سىح 

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىلينا عامر عباس499897

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىرسل ماهر عباس171758

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد نصيف3990

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىشهالء حبيب جاسم170473

 عبدالمجيد رحومي499477
بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىحنير 

ايمان محمد علي451322
بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننى

ي282702
 
بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىزينب محمد صاق

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىاالء صباح جاسم59168

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىاالء خليل برهان83239

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىانسام محمد طويلع347413

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىحسناء جمال شالل60879

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىعلياء الزم شذر451342

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىضىح سعد عبدالجليل169852



بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىتمارة محمود شكر451328

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىساهرة حمزة مجيد518067

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىرندة عبدالباسط نعمان283476

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىهدى محمود شاكر347048

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىمها مهدي حسير 169920

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىنور محمود شاكر169352

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىدعاء عالء كاظم58455

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىفاطمة عادل عباس59094

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىمروة مهدي حسير 57761

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىسىح  الليل عبدالرحيم هامل58902

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىسارة اكرم حسن346827

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىسنمار عماد رضا170006

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىصفا برهان عبدالسادة170414

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىزينه عبدالعزيز علواش451181

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىنور عبدالرحمن احمد552865

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىزهراء طالب سلمان283209

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىري  هام صفاء جمعة169447

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىميس الريم عالء محمد451199

دعاء علي موجي60907
بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىرسوة حسن دارا61416

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىثريا عبدالحافظ جالب451217

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىعلياء خليل ابراهيم169820

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىرسل صابر سعدون282892

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىرسل جبار عاضي170628

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىزينب فاضل مجيد59634

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىزينب هاشم عاشور61340

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىغفران مؤيد جعفر518140

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىوسناء عطية جواد61218

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىاسماء عادل عباس170742

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىيشى حسير  كاظم57881

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىقمر فالح حسن60252

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىمالك عباس عبدهللا169901

ي ابراهيم512141
 
دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىجودت رزوق

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىزينب جالل سلمان283380

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىسىح  خضير عباس282657

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىرسى ابراهيم سعد499199

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىاالء صفاء مجيد170649

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىرغدة شهاب احمد451183

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىكوثر امير  عبدهللا3956

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىشهناز محمد خدادا499860

بتول علي موجي57719
إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىرقية عبدالحافظ جالب451222

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىايالف باسم محمد416735



إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىنجاح عباس يوسف170061

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىاحالم عباس عبدالحسن170090

ي3986
 
إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىبفرين محمد رزوق

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىمريم فاضل مجيد59966

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىسماح سلمان محسن347170

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىتق  خالد سمور169261

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىغدير عبدالرحيم هامل58799

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىنورالهدى عباس عبدهللا169956

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىبراء محمد طالب59937

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىارساء مطر حريز500001

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىكوثر محمد صبار254731

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىرواء فليح صكبان170963

اديان علي جي 169399
إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىمنار عبدالزهرة سعد57391

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىرقية صباح جعفر499690

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىزهراء رحيم كاظم451189

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىغفران هاشم عاشور61036

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىمريم محمد صبار255073

نورة علي حسير 3948
بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىنادية حليحل سيد3987

ي451310 سهام بداي لعين 
بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىسكنة موجي علي169424

بكالوريوسالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىرجاء رحيم حسير 62111

دبلومالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىارساء حسن فليح254655

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىنداء حسن عبدالحسير 59759

شهله طه علي451208
إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىرافت ماهر عباس57691

إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننىحمدية امير بابير499090

ذكرى علي غلوم169277
إعداديةالطالبية71102الرصافة-بغدادأننى

ماجستيرعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم عباس179627

ماجستيرعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعالء رحيم كريم71080

ي448453
ماجستيرعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكروائل وحيد شاب 

ماجستيرعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمؤيد عبدالحسير  عباس448492

دبلوم عاليعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرزيد حسن كريم32353

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرسلمان كاظم غركان180396

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراياد كاظم عباس547486

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرصفاء غالي عباس70301

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعبدالحميد جمعة كاظم448412

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرغسان خالد علوان547490

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  زغير448490

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرطعمة دايح طعمة32549

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق جبار هاشم448343

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي مطشر حطاب448527



بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكربسام جبار محمد517016

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكررافد ابراهيم طاهر68533

ي547487 بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعباس صبيح ناج 

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمهند فاضل درب68789

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحسام صاحب كاظم547482

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرجالل صادق حسن496741

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمحمد جوجي جعفر496900

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد سهيل علي32455

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحيدر محسن حمود448380

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرطارق خضير عكن32446

ي70011
ي خلف دلق  بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعبدالنن 

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكركريم محمد داعم448443

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرفرات حسير  حويط504244

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي جابر عبيد448432

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمصطق  طالب عبداالمير32493

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحيدر روضان فياض448600

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحسان عبدالرحمن حسن32505

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحسن محسن حمود180619

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد496750

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرقحطان عدنان مهلهل504292

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرقاسم محمد خالوي32496

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحسن عزيز فري    ح448421

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرتحسير  علوان جاسم504179

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمازن حسن محمد32424

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرباسم فرحان عباس32469

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعالء كريم حسن69023

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعماد كاظم عباس32346

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمناف علي ابراهيم504283

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد علي مسعد448397

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم ثجيل69341

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن ردام32432

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرهاتف محمود خلف504135

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعماد فالح مجيد448554

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم خلف32540

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكروائل كاظم حويل32563

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمؤيد عبد رحمة504293

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمنصور طالب عبداالمير32416

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعدي جاسم عبدالرضا32438

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرنبيل قاسم صحن504264

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرطارق عاشور حسير 179240

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمهند حميد سكر86457

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرموس عبدالكريم حسن504143

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد داعم179280



بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمنتظر فضيلة محمد180907

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكربراء كريم موس32442

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرهشام حميد سعيد163827

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحيدر ابراهيم حمزة448407

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد محمد مفي  179076

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد عبدالحسير 504138

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن داخل عجالن163861

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد سليم كاطع448428

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  نعمة68892

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد خزعل سوادي163860

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمحمد صبار بجاي504278

 علي504219
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرانمار حسير 

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرفادي حنون غميس70415

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبدالرضا مزهر504140

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحيدر خلف رسن496945

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمنترص  ابراهيم صالح547493

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراسعد عبدالحمزة حسير 69390

 علي504188
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعباس سعيد عباس163852

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  بيدان496759

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد حمزة عبدهللا504144

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكريارس محمد محسن448497

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرسيف رشيد حميد32533

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمظفر حيدر عبدالحسير 448559

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسير  سلمان69570

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم عباس32516

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرتحسير  بشير مطشر496958

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكررسول قاسم حمود180648

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد جبار كاظم547484

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد عزيز شكبان179858

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالرضا رزي    ج448402

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحسير  لفته جامغ504165

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد خزعل حسن69064

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمحمد صي  كاظم180489

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعمار حنون عنيد448597

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرصادق عجىمي محمد179513

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرسالم رشك رحيمة32435

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحيدر زامل فالح163858

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمحمد مطشر سهر69357

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن شناوة179196

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعقيل علي موس497025

ي32541 دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحسير  صبيح ناج 

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد زغير504210



دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي احمد سهيل112125

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحسن حسير  خميس32387

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم ثامر504163

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرهمام وسام ابراهيم68718

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرفالح هاشم عبدعلي32566

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرفاضل يش خلف448361

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكررزاق عباس جاسم448415

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمحمد غانم جي 69111

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرصباح صادق رستم32370

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحسير  صي  كاظم180448

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرفايز عباس عبدهللا32495

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم علي70030

 علي عدنان448417
دكتوراهعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ماجستيرعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسن علي180661

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمحمد نبيل قاسم504214

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراوميد محمد نوري69304

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرامير  حنون غميس163870

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرامير محمد عزيز70455

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد جمعة عبدعلي32492

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكريوسف حامد فارس448588

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم ابراهيم163828

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان كاظم180415

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكريوسف عبد رحمة70872

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكركرار علي محمد32452

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمقتدى طالل صدام69703

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكريارس غالب مطر69662

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالحسير  كريم547492

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمصطق  هاشم كريم448547

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرسجاد علي حسن180102

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرليث حسن سلمان32375

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسير  كريم69042

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحيدر منعم حسن69284

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكررسول احمد زعون288397

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرسجاد رحيم ساجت68926

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكركاظم هيثم محسن69128

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي حويش غميس448341

ي496919
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرسجاد جمعة مناب 

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن محمد71059

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرجعفر محسن حسن163844

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرامجد محسن علي32525

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرسجاد قصي علي448424

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراسامة عباس نعمة179361

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي حسن محمد32378



بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد صالح عباس448618

ي جاسم70788
 
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرسيف لطوق

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمصطق  سالم نوري448541

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعمر علي حسير 496928

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالوهاب بديع504187

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي رائد رشك71037

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكركاظم جواد كاظم180407

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرصادق علي حمود180639

ي496733
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد وحيد شاب 

 عماد علي32536
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمصطق 

 مهدي علي71280
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمحمد عطر عذافة70270

 خضير عباس32406
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعبدهللا خالد نعيم448445

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرهشام ريسان حسن70388

 علي179793
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعالء حسير 

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمصطق  ضياء عبدالزهرة70236

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرساجد علي محسن32543

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم شغات448406

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد حسن خلف180426

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان علي32368

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحسن عبد حسن69085

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرحمن جبار504199

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرفراس عبدالحسن عني 163830

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكررائد رعد عبدالرحمن448549

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمصطق  زيدان خلف32391

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمجتن  عبدالكريم جاسم32500

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم مزعل496911

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحيدر عدنان جاسم179667

ق نعيم محمد163873 بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرارسر

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي عايد68860

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالكريم حسن179873

ي32418
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحمزة محمد مناب 

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكررسول جمعة مفي  448467

 علي عبد68953
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  كريم69990

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحسير  رائد رشك70361

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرغيث حسن سلمان32373

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي عبداالمير رحيم504141

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكركريم علوان جاسم547494

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد جابر محمد70381

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي اسعد عبدهللا448565

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمرتص  احمد جاسم179459



بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي خضير كاظم496778

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمسلم يوسف موس179326

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحسن مزعل حسير 32521

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي جي  حسن448571

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد محسن جليب448334

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكربهاء مهدي عليوي69622

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد محمد179379

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعبداالمير يحنر منشد32441

ي جي 504227
إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحسير  شمىح 

ي69643
إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمحمد عدي حوسر

 علي32491
إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكررقيب حسير 

 علي سالم496790
إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمرتص  مثن  رحمة496807

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي الكرار حاكم محمد70055

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحسير  حضير كاضم496773

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحيدر مصطق  حامد504202

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد جميل حافظ71099

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرسيف قاسم ظنة504186

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرسجاد عطوان جبارة163810

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرسيف عبدالرحيم جابر32365

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمؤمل بهجت عزيز180376

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرصادق صباح زاير69323

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرنذير بشير عبداالمير509128

ي70664
إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم مناب 

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  خنجر69262

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحميد ماجد حميد32531

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعمر سالم عبدالحسير 537576

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراوس عبدالمحسن زيارة69754

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان جبار180044

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمصطق  عادل لطيف504137

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحسن محمد حسن163815

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبدالحسير 497018

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد محمد دخيل71263

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكررضا مزهر غريب32490

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي حسيب مزهر71140

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكروائل غانم نوري71005

ي سعد فرطوس448501
إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمدتق 

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد رساج احمد496991

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا جبار504197

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبدهللا71207

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد جاسم32385

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسير  غضنفر504146

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمحمد خضير عباس163817



إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرامير جواد كاظم32532

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرحيم جابر504208

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرقاسم كريم دهو448567

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد عبدعلي158369

 علي حمود180630
إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمرتص 

 علي179688
إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسير 

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي خليل ياسير 163846

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحسير  ناطق جبار448529

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكررامي كريم عباس70963

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرميثم كريم موس32350

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحكيم لقمان محمد32461

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرجاسم حمد جواد547488

 كاظم جي 163819
إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحسام رزاق حسير 32410

 عبدالحسير  غضنفر496838
إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكراحمد علي عبد32366

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرنور رياض كاظم32530

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمصطق  ابراهيم هاشم448435

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي احمد معال32499

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرعلي جميل خلف448374

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرضياء عباس حسير 448486

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرجعفر محمد عبد32471

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد مالح32376

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرخالد حميد علوان69171

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرسليم حميد نيسان32453

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكربسام صاحب كاظم504296

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرضياء انور جواد69805

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرفالح حسن شناوة288378

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرفرات سامي خلف32396

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرحامد الزم قاسم504288

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرفاضل شايل شذر504145

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادذكرباسم كريم شالكة163832

ماجستيرعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىلمياء راشد سلمان497000

فاطمة عامر علي496816
ماجستيرعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

ماجستيرعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىمروة نجم عبد180596

دبلوم عاليعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىاحالم عبدالسادة عجيل448535

دبلوم عاليعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىاقبال عبد عبدهللا180654

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىفضاء عبدالكاظم عبد504195

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىصبيحة عوده داغر32465

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىسعدة جابر كيطان448481

ان عبدالهادي خلف32405 بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىنير

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىارساء يش غازي448329

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىفاطمة صدام مسلم163823



بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىنور اسعد عبدهللا179406

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىهديل هيثم محسن69371

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىامل كاظم محسن180296

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىاسمهان حاتم هاشم448594

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىميسون حسان جبل180623

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىمديحة حسن ردام32362

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىانتصار هالل عيىس163843

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىايمان موس غانم496719

ي عبد448610 ازهار لعين 
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىفاطمة قاسم حمود179908

هبة علي حمود180643
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىعبير غالب جازع32498

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىارساء محسن عبدالواحد70766

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىخولة عبدالحيم مطر448626

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىفاطمة محسن مظلوم32433

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالزهرة عبود497012

ي496714
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىزهراء وحيد شاب 

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىسارة يارس حسن163837

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىميس كريم دهو448477

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىشيماء فاضل طبوك70321

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىازهار فالح حسن497035

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىهناء ظنة منحوش448556

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىوفاء محمد غريب163834

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىايمان حسير  بديوي504291

ي163868
دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىزينب عبدهللا حسوب 

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىفليحة سدخان جي 504172

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىافراح ظهير خلف180512

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالحسير  معن69772

فاطمة علي حسير 547491
دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىشيماء وادي وطن32348

ي عبد70840 دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىزينب لعين 

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىرشا حسير  اسماعيل68990

ايات علي جاسم179585
دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

ايمان علي حسير 497016
دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىايناس عبدالرضا عدوان448350

ي547483
دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىحنان حسير  بن 

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىريم اسعد عبدهللا179425

ي547496
دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىجنان حسير  بن 

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىزينب فاخر حرفيش547489

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىاقبال نارص عبدالحسن69404

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىثمام حسير  حميد448346

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىسىه عبدالحسير  عبدالزهرة448614

دكتوراهعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىشيماء هاشم غدير448471



ماجستيرعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىايناس عودة زائر179993

ة فاضل درب32556 بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىامير

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىتبارك نجم عبد180537

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىامال عبدالوهاب بدير504139

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىزهراء طالل صدام69693

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالكريم حسن179650

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىايمان كاظم محسن70428

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىهند ستار جبار180363

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىنهلة حسير  زغير32402

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىلقاء عدنان كاظم71296

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىاسيل غانم بجاي70742

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىنورالهدى جبار حميد32428

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىديانا غانم نوري32560

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىسارة احمد محمد504190

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىهديل جمعة مفي  448462

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىفاتن نجم عبدالزهرة504224

 علي180068
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىرفل حسير 

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىهدى كريم موس179341

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىهدى داخل عجالن166291

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىحنير  مهيب مزهر32511

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىصبا منشد كاطع504286

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىدعاء كاظم جي 163822

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىريام فاضل يش448631

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىصابرين محمد حسير 448460

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىفاطمة ابراهيم حسباهلل180464

ريام علي حيدر32357
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

ي جاسم70819
 
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىنور لطوق

دعاء علي خلف163838
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىازهار احمد زعون179734

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىهدى رسول لطيف69828

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىسارة رحيم قاسم547495

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىزينب عباس خميس70647

اية محسن علي32358
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىسارة عباس خميس70404

 عبدعلي496738
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىهالة حسير 

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىغدير غانم بجاي70717

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىنور عالوي جماغ32399

صديقة علي هاشم329536
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىالرا فخري زاير32393

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىرغد عالوي جماغ32509

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىصدى مجيد عليوي71016

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىعبير هيثم محسن69152

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىنورالهدى خليل هاتو179164



بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىرفاه مجيد رشيد32429

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىرحمة عبدالحسير  غضنفر448592

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىرواء حسير  فخري70632

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىهدى حسير  مزعل448634

اية علي جمعة70690
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىايفان حسير  خنجر69203

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىسارة احمد جاسم179613

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىرسور عبدالودود جميل496726

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىزينب عبدهللا محسن504142

اس عودة زائر179975 بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىسىح  عبدالزهرة مشتت70473

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىزينة رحيم زبون69602

حوراء علي حيدر32534
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىسحر ضياء رحيم68821

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىنور عبدالطيف محمد180831

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىنورة ستار كريم32503

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد عبدالحسن179597

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىوفيقة محمد دخيل71239

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىعذراء احمد كريم69790

فاطمةالزهراء علي هاشم329578
بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىزهراء اسعد عزيز68467

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىمريم فوزي جنب71122

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىسحر حامد كاطع180331

اثار علي ياسير 448439
دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

دنيا علي مظهر32557
دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىهدى جميل خلف448387

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىانتصار مزعل حسير 32518

عذراء علي حيدر32537
دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىطيبة عبدالحسير  غضنفر496858

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىمنال قاسم عباس32448

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىنبا لطيف جاسم70615

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىروى ماجد كاطع180345

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىمالك غانم نوري70862

غفران علي صالح32502
دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىفاطمة سلمان كاظم180606

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىهالة صباح صادق32514

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىزمن قاسم عباس448605

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىنور نبيل قاسم504250

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىبدور حيدر حسن163835

ي خلف69969 نورالهدى عبدالنن 
إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىنور هاشم مزعل504191

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىرسل سلمان كاظم179440

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىارساء ماجد كاطع179840



إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىزمن عباس الزم448563

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىزهراء حميد سكر179304

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىهديل حسير  خنجر488473

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىاية حكمت عباس70997

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىمها عبدالسادة ثجيل179315

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىنورس عودة زائر179937

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىكوثر حسير  عبدالرضا288420

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىاالء كريم محمد504272

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىسىح  ماجد كاطع179818

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىرفل رافد احمود69729

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىارساء اسعد عزيز504204

حوراء علي محمد70582
إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىرسل رياض عبدالعزيز32546

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىاية جواد كاظم32361

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىورود جبار حميد448607

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىضىح احمد سهيل32463

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىبتول محسن مظلوم32421

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىزهراء فخري زاير163849

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىبتول عبدالزهرة كاظم504192

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىعذراء احمد شهاب163855

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىارساء قاسم عباس448370

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىزينب نجم عبدالزهرة547485

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسن ثابت448339

سحر علي ياسير 163841
إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننى

ي32497 دبلومعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىفاطمة صبيح ناج 

إعداديةعتبة بن غزوان31103الرصافة-بغدادأننىعلياء طالب علي163865

دكتوراهطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعايد خضير ضايع32913

دكتوراهطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد عبود سعد447660

ماجستيرطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسن جاسب فاتح166539

ماجستيرطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحسن عبدهللا خلف166468

ماجستيرطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرايهاب يارس حسير 533979

ماجستيرطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرميثم خلف موس81794

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسن نارص اليش533987

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعائد عبد حسير 447677

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرجمال طاهر محيسن447861

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرماجد علي امير 166416

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعباس صدام حسير 166739

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعالء قاسم جي 538234

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعباس محمد مبارك533989

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعباس يونس عبدالزهرة163909

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم عزيز488640

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمصطق  فرج اقبال163963

ي510903
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرنصير صباح هاب 



بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكروسام اصغر كاظم166554

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمالك صادق يوسف447679

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمؤيد حسير  عبدالرضا166298

ي سعدون جاسم447856
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرهاب 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسير  خزعل محيسن81839

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحسن مول محمد166328

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسير  سيد166648

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراسعد موس موزان286021

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعمار جبار شوكت329104

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعمار فرحان هويدي82002

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس حيدر488648

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكررزاق مخرب عبيد166559

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرثائر كشكول حسن32944

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكررائد عيىس ابراهيم32898

ي166348
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرهيثم علي سبن 

ي طاهر محيسن81955
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرراض 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرقاسم داود ظاهر447772

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرخالد جمعة يوسف488674

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعباس حيدر عبد488687

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرسالم سعدون عبد32919

ي166528
 
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعصام احمد رزوق

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرنارص حسون جابر329301

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم عبدالرضا166584

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم محمد286085

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراياد دبس كاظم81889

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعبدهللا هاشم محمد447859

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحبيب رحيم خلف488658

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي صكبان ربيع447650

ي32910
 
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي عيىس شاق

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكربسام ابراهيم علي اكي 543525

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراراس فرحان عيدال81817

ي32952
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي يوسف منىح 

ي533974
 
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد رزوق

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالعكار خماط81969

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالزهرة محمد533977

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكركاروان رشيد علي166264

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد خورشيد عيدان81916

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم شالكة164174

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد محيسن جبير166534

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرصفاء بدر حسن81973

ي32959 بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكررعد يدهللا فير 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعبدالستار جي  رشيد166633

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسنير  عبدالعكار خماط166346



بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعمار صباح يوسف538239

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  قاسم81962

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد عادل عبدهللا488666

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرغسان رفعت حبيب488646

ي وارش166702
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكركرار هاب 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي عودة قاسم32933

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرسامان رشيد علي166273

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحكيم سعيد285987

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسير  غانم166458

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرجمال مىحي جاسم81947

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرنجم عبدهللا عزيز32895

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرهاشم علي حسير 81995

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد ابراهيم لفته32914

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحيدر زغير نعمة538207

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمرتص  موس كاظم286066

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمهند حاتم كريم166318

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحيدر شاكر حميد163889

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرصفاء جواد كاظم447769

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكركرار علي قصاب81781

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعباس حمزة شفيق447711

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرنورة رشيد شفيق447670

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي رفعت حبيب163953

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكررائد عبدالوهاب محمد166234

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم عودة447732

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرليث يوسف علي32918

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي شمة488681

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعبدالكاظم حسن صوباهلل329293

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكررسول حسن رستم166396

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم لفته32938

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي ستار اصفر329200

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرامير كريم غضب285991

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرجمال نارص زبون163978

 علي عبدالحسير 32900
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمود شاكر محمود538233

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكركرار جبار طه166452

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرنبيل عادل جوهر32899

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسن جخيم علوان538242

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمرتص  كاظم حسن285981

غام حسن داود447877 بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد رعد عبيد163897

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعدنان كريم سلطان329268

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكروسام سلمان شلش328830

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكروليد خالد مىحي447780



دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرثائر عباس هالل488667

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحميد يارس مهدي533976

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعماد راشد خزعل533990

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد نياز32907

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرسالم سعدون عيدان163987

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرصباح سالم كريم286114

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسير  رشك كاظم81926

زا166388 دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرفاضل علي مير

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرسالم احمد جمشير538203

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرباسم جابر عبدالرسول163965

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرشاكر صبار حردان166743

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد سبهان166508

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعدنان عبدعلي نائل329034

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكردريد محمود نارص81980

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرزيد عبدالرزاق صادق32972

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرماجد صكبان ربيع166492

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرخالد خلف نارص32891

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراياد مجويت مطلك166439

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحسن عزيز عبدهللا166642

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمروان احمد خلف447831

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي صالح حسير 81815

 علي قصاب166365
دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرجواد عبدالرضا طعمة166515

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعباس احمد صالح81948

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكررياض جبار الزم81905

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد علي حميد447672

ي81856
دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرصباح غالم حسوب 

ي حاجم447869
دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمصطق  هاب 

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكركرار علي عجيب81913

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعادل عبد كرم32925

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرامجد هادي عبود166717

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكروسام علي حسير 447697

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرضياء عماد غالم32943

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكررياح عبدالستار عبدالوهاب166250

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكركامل همود درويش538240

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرخالد كاكي عباس81845

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي حميد درجال488668

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرجاسم مهاوش منهل81942

ي294392
إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي صباح هاب 

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراراز عبدالحسن اسماعيل328784

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرزياد مجيد حميد81765

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم ابراهيم166482

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم محمد328872



إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكررياض نعمة بديوي81801

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي موس اغابر166205

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحيدر فياض عودة403856

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمنتظر مهدي مزيفر81979

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرسمير فريد مراد329084

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحسن عودة الزم163934

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكريونس طارق مهدي447835

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرابراهيم قاسم عبدالحسن447742

ماجستيرطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسير  ستار جبار163957

ماجستيرطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدهللا عزيز32896

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد وهاب حسير 163951

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي عبود محسن447722

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحيدر علي هاشم166465

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعادل اسكندر فتح هللا81785

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكركرار عبدالحسير  غانم166461

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرالوان رشيد علي163902

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد فالح الزم163947

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن سلمان447789

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمرتص  قاسم حميد81882

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرجالل كزار قطان163895

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد يوسف عبدهللا328987

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالزهرة محمد166708

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمالك عبدالصمد سعيد32940

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد رزاق هاشم447692

 علي مكي447681
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي81989
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالواحد شمىح 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  جمعة166676

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمرتص  حمدان فنجان447832

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسير  ستار اصفر81953

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد علي هاشم328705

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعباس علي حسير 166683

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمصطق  سالم محمد163928

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسن داود488631

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعباس محمد عبدالرضا81811

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار جاسم447700

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسن ستار جبار163955

ي447813
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمرتص  حكيم جوب 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرجهاد كاظم جابر32905

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد حامد فرج166383

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد والي داود447826

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد علي غالم328692

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 510877

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحيدر سياي علي368782



بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسير  داود سلمان166385

ي510881
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي كريم راض 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد حسير 32935

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرسامر عبدالحسير  خزعل166398

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد سلمان32951

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي كريم هواري447810

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسير  رياض جبار81985

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسام جعفر حسن166432

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكررسول سلمان شلش447674

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرهاشم جاسم لطيف286184

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكركرار علي رحمان285927

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  ندى81802

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكررسول حسن نمر488663

وان رحمن زيدان163907 بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرسير

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسير  سعيد محمد32968

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان الياس163905

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراياد نوري قاسم163892

ي447815
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرجعفر حكيم جوب 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي عباس صالح32906

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي عودة خلف81921

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكررياض نور رحمة166736

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرهادي كريم جيجاب447758

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن حسن81847

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمصطق  نبيل خليل447687

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي فالح الزم163923

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرالحسن جميل عبدالزهرة510880

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكررحيم كريم محمد32963

ي166496
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد جمعة راض 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراركان عدنان حسن81877

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم سلمان81963

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد علي جلوب166680

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكررافت عارف عاجل328792

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي جواد حسن488642

ي447714
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي حكيم جوب 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبداهللا خزعل32958

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكركرار نصيف جاسم447754

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسير  حاتم كريم166213

ي510899
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعباس بشير ماض 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراكرم جابر عبدالرسول32962

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمود اكرم حنتوش533981

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكررضا علي رحمان285918

ي بهجت449154 دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكروسام صي 

ي447841
دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرسجاد حكيم جوب 



دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد حكيم احمد32957

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي محمد اسماعيل166392

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحيدر مجيد جاسم81887

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكركاظم نجم عبدهللا81823

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي نعمت هيمت81796

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحيدر رحيم رسي    ح81861

هان عليوي32901 دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكروسام رسر

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرسيف طاهر جميل285909

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد كزار قطان32908

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  مهلهل32930

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم محمد488676

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرسارة حسن رستم163983

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرسجاد فالح حسن81992

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمسلم عقيل حنون32927

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي عادل قصاب81772

ي خالد طاهر81899
إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد تق 

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعباس كاظم فخيم166428

 علي جاسم447694
إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكربنير 

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرجعفر فيصل طارش533983

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي محمد مهنة32915

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد عائد عبد328717

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسن عدنان هاشم166724

 فاضل علي اكي 166303
إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعباس كثير عباس81946

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرماجد حميد جمعة32971

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسن جاسم محمد166455

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان خداداد488682

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد عليوي32975

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكركرار عبدالواحد سلمان447773

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكركرار خضير عباس32894

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي حسن صالح32950

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكربهمن علوان حسير 32922

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي جبار جاسم447668

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرسيف علي عيدان166476

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد فيصل نعيمة166591

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرسجاد عدنان طاهر163960

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي سعد علي488689

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسير  خليل زغير447870

ي زغير166564  عرين 
إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرامجد حميد امهاوي163973

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرجعفر صالح سعدهللا81771

 علي488651
إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير 

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكربسام باسم حسير 163941



إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكررسول حميد عبد82000

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكريونس مرص  اليذ81761

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرابوالفضل كاظم عباس447827

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان ابراهيم32939

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرميثم باسم شلش447849

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلياالكي  عادل رحيم86491

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي نصار احمد81950

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحسان عبدالكاظم وادي32912

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكركرار صباح حسن202130

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعمر جمال جبار403702

ي رشم447871
إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي هوب 

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمحمد طالب مراد488713

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عطية32973

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكركريم علي محمد447819

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسير  جمال احمد32976

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكركرار حيدر يوسف166731

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعباس باسم شلش447844

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراحمد سلمان الياس81838

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسن رياح عبدالستار81984

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرزين العابدين عدنان غضبان533978

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكريوسف نجاح حسن166336

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعالء داود سلمان32937

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعباس سالم رشيد286077

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرسجاد خليل زغير447824

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرمرتص  نجم عبدهللا32911

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرزين العابدين حسير  عبدالمناف447803

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحيدر عائد عبد510896

 سعدون علي166545
إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرحسير 

ماجستيرطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرقاسم محمد رمث492559

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكركاظم عودة داغر447643

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكركاظم عباس عبد447853

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراياد خورشيد عيدان81925

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكررائد شاكر محسن166463

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرفالح حسن شنيشل81959

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرعلي خزعل محيسن286105

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم محيبس32942

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادذكراسماعيل مهدي حسير 163970

دكتوراهطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىهيفاء طارش فنجان286014

ماجستيرطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزينب حسن لفته81960

ماجستيرطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىهديل فاضل شاكر488636

ماجستيرطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىهيفاء عبدالكريم رحيم533975

ماجستيرطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىسارة محمد عبدالحسن532697

ماجستيرطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىهمسة عبدالكريم حمود32931



بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىماجدة حيدر جراغ166221

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىكفاية شنان سعد32946

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىنجاه اغاجان حسن32924

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىفاطمة كاظم عليوي32928

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزينب طاهر مرعب32948

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىسعاد شنشول عبود447840

ي كاظم163984
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىاحالم هاب 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم عليوي81775

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىعصمت خلف مغامس533986

ى جمعة عنيد32954 بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىبشر

نهلة عبدعلي نائل286037
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىانتصار جبار عبيد32974

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىغفران شفيق نارص32929

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىماجدة خرص  احمد112436

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىاسيل قادر عبدالرسول81852

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىدنيا فاضل نوري81788

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىسعاد عبداالمام جابر166363

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىاحالم هاشم جابر447725

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىنجاة محمد مبارك32917

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىسعدية صالح خلف163949

ين حسن رستم166352 بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىرسر

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىوسن نعمت ملك166467

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىرؤى فاضل حسن81849

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىغصون يوسف عبدهللا328944

ي رشم447874
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىهديل هوب 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىبروين حسن رستم543529

ي328746
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزمن نارص ثاب 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىهبة عادل قصاب81974

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىعذراء يارس حريب447704

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىثريا فالح محمود447833

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىايناس فوزي منير81967

ان166663 بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزكية عارف مير

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىوسن حليم امير 447747

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىحوراء عماد هاشم447684

ي488673
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىمروى عبدالواحد شاب 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىاسيل عبدالباري خماس447865

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىسهام رضا سلمان81977

سارة علي حسير 447690
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىسجا عبدالرحمن قدوري81804

جنان عبدعلي نائل163967
دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننى

ة عبدعلي نائل329023 سمير
دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننى

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىنهلة جبارة حافظ286134

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىافراح رشيد شفيق32936



دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىسليمة سويس حنيحن544788

ي510884  خضير عبدالنن 
دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىياسمير 

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىفاطمة وحيد بريسم533988

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىعواطف وداد داحس533982

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىانتظار ابراهيم لفته32949

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىرشا كاظم رهيف447744

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىاسماء محسن طاهر166424

ي81996
دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىشيماء عباس سبن 

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىهالة محمد عبدالرضا488656

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىميعاد خلف زوير81865

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىامل زبون كتيب81966

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىافراح هاشم عبدالسادة533985

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىرجاء عقيل جي 166486

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىمن  كاظم ابراهيم166505

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزينب هاشم كاظم447825

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىدعاء فؤاد احمد543524

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىهدى جاسم مجيد86462

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىخلود عبود حسير 447806

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىسعاد هادي عيدان543531

ماجستيرطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىرجاء جابر عبدالرسول32961

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىنورس رحمة عبدهللا32966

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىشيماء ثعبان حمةخان533980

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىامال سالم جثير32932

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىعذراء سمير محمد166599

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىديانا طاهر عارف32969

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىاسيل عبدالسجاد حسير 32923

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىغفران كمال حمود81949

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىنورة محمد حميد328776

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىسارة عبد كرم81858

اس كاظم عودة447818 بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىحوراء محمد حميد166690

ي رشم81945
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىهدى هوب 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىسارة احمد عباس32945

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىنور جواد حسن488633

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىحنير  مسلم زبون32902

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىهديل عبدالباري خماس447863

عبير علي عبود81751
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىحنان خليل ابراهيم538235

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىتبارك عبدالحسير  فالح488670

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىرنا فاضل حسن510875

حيدر علي حسير 510879
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىنورس كاظم عودة447822

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزينب عدنان فرحان488671



بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىهجران وهاب حسير 163921

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىحوراء رعد ازغير166342

اسمهان حسن علي81964
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىرغد رحيم جبار81907

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىحوراء فاضل حسن81983

ة قيس حسير 285984 بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىسمير

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىعلياء ستار جبار488684

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىغادة جبار شوكت32920

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىامنة عبدالحسير  فالح488679

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىايناس عبدالعباس رحيم166242

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىافراح محمد رحيم166371

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزينب نديم سوزة81956

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىهند سمير محمد285998

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىجوان طاهر عارف81829

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىشهد جليل ابراهيم538236

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىفرح سالم حميد166550

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد عباس32953

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىامل كريم بندر166746

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزهراء منشد غانم447855

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزينب خورشيد عيدان32964

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىسارة عادل فتاح32970

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىفاطمة جالل محيسن166575

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىمروة حسير  حيدر328762

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىهالة عبداالمير طعمة81891

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىفرح عادل رحيم285958

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىعذراء وليد عبدالعزيز32947

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىنور جمال جبار32903

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىنور كاظم عودة447816

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىمريم عمران قني 32926

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىنرجس جواد حسن488635

ين حامد عبدالكريم32967 بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىوفاء جالل محيسن166580

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىمرسلير  كريم فنجان163939

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىدعاء جاسم عبدالحسير 81896

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىندى فياض عودة538221

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىطيبة مسلم زبون32916

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىنورالهدى ستار جي 447821

ري  هام علي حسير 286056
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىسلوى مير حسن مارد166409

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىنرمير  ساالر حسير 81982

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىغيداء محمود جابر560040

ي وارش166695
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىانمار هاب 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىصفاء جعفر ابراهيم81932



بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىرشا خرص  عباس166403

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىايات حيدر جاسم81957

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىارساء فوزي منير81866

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىغدير محمد مهنة81930

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىحوراء احمد ابوالهيل538205

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىايات رحيم زين166720

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىعذراء رحمة عبدهللا32965

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىارساء احمد علي32904

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىسازان طارق سوزة533984

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىهبة عبداالمير طعمة32892

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىنور نعمت ملك163886

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىمريم عبدالكاظم وادي515059

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزينب باسم حسير 81807

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىبنير  خالد اسكندر81806

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىدعاء نزار علوان32897

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىام البنير  عبدالكاظم زغير286174

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىمريم حسن منصور81827

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىمريم كاظم رهيف447762

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىغفران جاسم طاهر32960

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالكاظم دافر32955

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزينة عباس هللا مراد538227

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىاية نوزاد مرتص 538212

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد حميد328770

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزهراء محسن داخل32909

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىرغد وليد عبدالعزيز163976

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزينة فاضل حسن81976

فاطمة علي حسن496411
إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننى

رونق علي حسير 270712
إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننى

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىسىح  قيس حسير 32956

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىاية زهير حسير 533973

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىارساء رحيم زين561582

ايات علي عبدالكريم496415
إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننى

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزهراء هاشم محمد510893

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىهبة حسن عبد447860

ي166377
إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىصابرين محمد باب 

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىانمار فاضل مذخر86467

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد رحيم81902

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىغفران احمد عودة81892

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىحنير  ياسير  صالح538232

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىسارة باسم شلش447847

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىبراء فاضل مدخر81870

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىرنا محسن عزيز32934

ايفان علي حسير 166258
إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننى



إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىصابرين سعدون عبدالكريم81821

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىديانا نوزاد مرتص 538243

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىايات حسن يوسف81918

ي81875
إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالواحد شاب 

ي طاهر166310
إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىضىح راض 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىعدوية قاسم حسير 81840

ي163912
بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىسهاد عبدالواحد شمىح 

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىشيماء جبار شوكت32921

بكالوريوسطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىاسيل يونس عبدالزهرة163914

دبلومطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىنشين رشيد علي163899

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىاحالم عباس حسير 81958

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىايناس عبدالوهاب حسير 447706

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىامال حسير  مغامس516815

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىيشى كاظم صالح81970

ي روي    ح329066
إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىهناء كوب 

إعداديةطارق بن زياد31104الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالنارص عبدهللا447794

دكتوراهالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد جبارة عبدالحسن32887

دكتوراهالنصير31105الرصافة-بغدادذكرنوزاد صفر بخش32809

دكتوراهالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي حطاب كاظم120584

دكتوراهالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمجيد حميد ابراهيم120742

دكتوراهالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحيدر عايد نارص286024

ماجستيرالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم عليوي32839

ماجستيرالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعادل عبدالهادي جواد84461

ماجستيرالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعمار جهان نحيش435257

ماجستيرالنصير31105الرصافة-بغدادذكرهادي فاخر هاشم535911

ماجستيرالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي فاخر هاشم60656

ماجستيرالنصير31105الرصافة-بغدادذكرقيس عدنان امان435191

ماجستيرالنصير31105الرصافة-بغدادذكراياد رمضان محمد286394

ماجستيرالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا امير 120579

ي536185 ماجستيرالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحيم حىح 

ماجستيرالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد حامد جمعة488515

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكربسام صالح حسن62972

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعامر عائد عبيد120544

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرباسم جمعة داخل544541

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد نارص حسير 488605

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمثن  نعمة رسن120647

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرضياء محمد سدخان434970

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرناظم عبدالزهرة كريم470712

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد كصير محمد32885

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرفالح حسن هاشم558522

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرصالح حسير  سلمان120602

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد رفش ذجر505399

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسامي جواد عبد61465



بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعمار جليل محمد32753

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراسعد عبدهللا حاتم286253

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي نعمة رسن120645

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحامد عبدهللا جعفر32787

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد محمد عودة286416

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي فارس كاظم435094

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرقصي ذياب رسحان488514

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  جي  عودة84841

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحبيب نارص عبدالحسير 84740

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرباسم عبود حسن470740

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد سدخان32871

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحامد حافظ سلمان65398

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعدي سعيد جاسم32889

ي120581 بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراكرم عبدالكاظم لعين 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرصباح غالي سيد535976

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرهادي حسن الزم67821

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم دعن120695

ي84595
ي حنير  راض 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرراض 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعالء جليل عامر84745

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعالء كريم عطية32761

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرخالد حاتم عباس488654

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  عمران حسير 32837

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد جابر حنظل488600

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعادل خضير عبد488517

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن بخيت84824

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسليم عبود محمد470703

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس محمد286226

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرجعفر حسن ساجت69842

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسامان صفر اكي 84394

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعباس كاظم حمود488583

 علي ابراهيم32845
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد نارص حسير 32789

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسام حاجم سلوم505403

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  سعدون كريم62606

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرفرقد حمزة كريم435817

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد كريم عباس488585

ي فرحان435414 بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي عرب 

 تركي449084
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم زغير61078

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرابراهيم خضير عجالن286055

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالرزاق حسير 84276

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعصام محيبس حسير 32832

ي120538 بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعادل عبدالكاظم لعين 



بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسير  ارحيمة488551

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار كاظم488510

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  خنياب435782

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسجاد عيدان رحيم470710

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرطالب سعدون حيدر84121

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي سمور عجىمي83996

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرفريد جاسم ظاهر536071

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرهيثم قاسم كاطع83412

وان رشيد شفيق286138 بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسير

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالزهرة كريم286261

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعبداالمير هامل حمود32822

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي اياد حمزة435564

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسن علي جبار469894

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحمزة جواد كاظم286245

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراسامة عباس محمد286235

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي سعدون كريم120568

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرلطيف جي  جاسم65227

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  رفيق توفيق32876

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمرتص  جبار عبدالرزاق488540

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرضا نجم32785

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرفالح حسن شحيت32791

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكررزاق قاسم لفته68858

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكررائد سمير عبود63275

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم مول120703

ي منيف120706 بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد ناج 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي جبار جوالن488587

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرصادق جعفر جاعد286203

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرباسم سمور عجىمي67711

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرقاسم محمد بدر64532

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار رحيم61488

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرزكي عبد الزم536215

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرفاضل رحيم عبد488519

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم زامل470597

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي شاكر علي488575

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعبدالرضا نجم عبد120688

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعمار امير اينه470606

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرنبيل اميلي هواس434977

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمصطق  جواد محسن492124

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمنير جفات بدر32846

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعماد حاجم سلوم32830

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرهاشم عبد الزم544523

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعمار زامل شناوة66837

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  جمعة سلمان64081



دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد فاخر محسن470060

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد عيىس شنير 69919

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرنزار نارص حلو435291

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  لطيف سيد32772

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد فائق عبدهللا120571

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكررسمد حمزة كريم470673

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا علي خان470732

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد عبود خلف470678

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد ماجد محمد69059

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمشتاق حسن علوان84888

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرفهد فاضل جاسم84516

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعماد ثامر سعدون469954

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم هامل488513

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعباس جمال جالل60890

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي حمد رمضان470619

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسيف عاطف سلطان120718

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكريوسف عايد نارص120721

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد انور لفته63190

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرواثق رحيم كاطع469890

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرتيسير صباح جبار286402

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرجواد حبيب حسير 120557

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم جعفر جاعد488567

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعادل عودة صالح120562

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكراسعد محمد عودة286387

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرواثق عمران حاجم470639

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسن رسي    ح علوان537562

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرخلود جمعة مرهج120662

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسعد جبار حسير 120738

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكركاظم عبدهللا جعفر32880

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكريوسف ياسير  صالح84507

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسعد سلطان حاجم488532

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرقاسم عبدالرضا وادي286397

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرجواد عبدالكاظم عثمان63667

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرخالد جمال علوان70346

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي طاهر جاسم60962

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحيدر خليل محمد286301

ي كامل84836 بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد ناج 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرثامر عودة حسن488571

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعباس حسن احمد85015

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمنتظر صباح خليف28291

ي عباس120712  لعين 
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي70458
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد راض 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس جاسم63135



بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمهند عدنان قاسم28253

 علي كاظم286044
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرالحسير 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد خزعل435178

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم جبار536203

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرزياد خلف جري120664

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي رافد نادر286428

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكررعد سعدي قاسم63372

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  عاطف سلطان120701

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكركرار مهدي جاسم286411

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد كامل عباس32794

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد ماجد سعدون84538

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي عمار غالم544571

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرصالح عبدالحسن جابر32747

ي120755 بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراياد عجيل خير

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحمادة رزاق صبار84435

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسي   فاخر فرحان32828

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرليث عدنان امان85375

ي عبد488574 بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكروسام ناج 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد فارس اغا68929

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسجاد كريم جي 32779

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس كاظم84262

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد حامد جمعة488518

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي وليد محمد علي66890

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد صباح جبار69195

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد عبدهللا امير 85269

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكريونس جاسب لفته32883

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير  مسلم434956

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم عطية63539

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحمزة حامد عبدالكريم66936

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحيدر اياد حمزة120616

 عبدل علي120565
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسجاد سلمان حمد32800

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي محمد حسير 32878

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعدنان جبار كاظم286408

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد صبيح نعيس120683

ي435369 بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسجاد علي عرب 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد عالء عبدالحسير 84342

ي كامل286036 بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمهدي ناج 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمرتص  احمد عطية488604

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسنير  قصي فاضل505404

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراياد حسن حسير 488573

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد كاظم84287

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد صادق جعفر120728



بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرادريس مظلوم فاضل69657

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعبدالرضا جالل عبدالواحد488595

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكريوسف جاسم ملك84333

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد جي  حمود32884

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرموس عبد جي 488582

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمؤمل محمد عبدالحسير 488559

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرياسير  عبدالكاظم محمد470626

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرباقر نوزاد صفر32769

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحميد عبدهللا محمود32841

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكروسام عبدالحسير  دافر84146

ي435323 بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسيف علي عرب 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمنتظر نوزاد صفر83446

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرنذير غازي عطية435013

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالرزاق شوش470645

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد بدر120686

 علي خلف84632
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرزينب جاسم نفل85035

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  خنياب85225

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعقيل شاكر طنش32775

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد عباس رهيف286405

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسن عبدهللا عبدالرضا505398

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالجبار جمال535931

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان داود64036

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد باسم رحيم538584

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد جبار علي68179

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالكاظم عثمان69346

 تركي449129
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسير 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكركرار عاطف سلطان85149

ي84949  ماجد صي 
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل حسير 32886

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد داود منصور32861

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي كريم الزم70541

ي69419
دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعالء عطية شمىح 

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمصطق  فالح عبدالحسن62996

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسجاد فائق سلطان84321

 فرحان علي488591
دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسن عبدهللا جلوب120753

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكررحمن كريم صادق84817

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعزالدين كريم جي 32868

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي حسن ابراهيم488543

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد حسن سعدون61162

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسجاد رزاق زيادي488598

 علي مجيد493963
دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير 



دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسامر جبار جاسم84852

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسن هادي ستار286392

ي عبد488527 دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  ناج 

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكربيدق كريم شايع63231

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد حلو435480

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسيف عدنان امير 84214

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح واجد70029

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل حاتم488556

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  محسن28359

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد جفات بدر120641

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرسول حسن84228

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدهللا جلوب120749

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرزاق عباس286172

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرليث جي  كطيس505396

ي535966 إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمرتص  عجيل خير

ي69274 إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكروطن ثجيل خير

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرنذير بشير نارص62298

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد فاخر هاشم63505

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي شبيب محمد536040

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكركرار سالم محمد32750

ي84190 إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحميد حاج 

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمنتظر احمد جاسم470578

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم محمد84646

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكركرار محمد رشك62515

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير  هاشم435760

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي طالب ياسير 83763

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي سالم سمور61660

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكراسامة صادق عبدالواحد84807

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمصطق  وسام جبار85256

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعبدالعزيز عبدالحسير  حنون65345

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمؤمل سالم سمور61575

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمنتظر حامد محمد60608

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن حسير  رسي    ح120653

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد286194

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكركرار حسير  حنون492119

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرباقر باسم جمعة544548

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي طالب منصور488541

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمصطق  سالم خلف85394

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرجعفر خالد اغاجان70417

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرصادق باسم سمور84350

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد شهاب شايع488547

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرابوالحسن سالم فرج62581

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد عمار غالم286241



إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد رسول حسير 435306

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد عمار غالم120595

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعبدهللا موفق دغيمان120709

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  خالد بسام67604

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم حافظ62822

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم محيبس32777

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعبدالحميد علي حميد120541

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمنتظر جالل جبار435799

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد حسن84570

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان خضير469975

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكركرار حسن رسي    ح537557

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  بهاء حسير 84582

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي خالد جميل32836

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسن كاظم فليح488570

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسن ستار علي435460

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالزهرة هاشم470571

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمجتن  جاسم ملك68122

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسيف علي حسير 62682

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكركرار عبدالرسول حسن65383

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرنور مهدي ثامر488601

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي صدام طارش544558

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد علي شيحان65275

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  حميد حلو435575

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد صدام طارش536247

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل عبد470690

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس جاسم32879

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعمار اكرم عبدالكريم286399

ي طاهر470665 إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرماجد ناج 

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمسلم حسير  هاشم469933

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  هاشم منشد63607

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرزيد علي حميد84447

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرجعفر هادي حسن84453

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمرتص  فالح عبدالحسن84104

 علي جبار469906
إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  فاخر حبيب69723

ي صدام69992 إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرزكي صي 

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكريوسف عادل بريس488561

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرهادي عباس مطشر544535

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكراديب نارص عبدالحسير 84693

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس حسير 470002

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعمار محمد منيف60861

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمؤمل علي جبارة120668

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدالسادة رحيم435046



إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي صادق عبدالواحد84752

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمؤيد انور صفر120574

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمدالصادق قاسم غالب62940

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكركرار عدي سعيد32890

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسن كاطع عاشور536014

 علي حسير 536005
إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم عيىس65176

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم خضير488566

 علي85367
إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكركرار حسير 

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي كاطع عاشور544528

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعبدهللا فارس اغا85187

ي68037
إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد راض 

ي32818
إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسام نعيم مناب 

ي67755
إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكركرار عباس حسوب 

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالزهرة غضبان469989

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعالء ضياء عباس69499

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد ناوخاص كريم286426

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد رزاق85041

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد عبدالرحيم329147

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح شيال435608

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمصطق  سالم حسن69157

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسعد جبارة عبدالحسن536193

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرحسير  مسلم انفيس120714

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكرجابر كامل فاضل66813

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراحمد عارف خانة286199

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادذكراسعد عبد موس435166

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار كاظم488572

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي شمة وادي62365

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعلي الزم جي 67488

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعباس جبار جاسم32875

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسعد كاظم عالوي257316

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرسجاد حاجم سلوم505401

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرغانم صكر جي 286290

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرعبدالمحسن جبجاب مايود84473

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرباسم خزعل رحيمة435108

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادذكرجليل حسير  جعفر469939

ماجستيرالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزينب علي جبار470082

ماجستيرالنصير31105الرصافة-بغدادأننىرقية محمود شايع435398

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىقسمة حنش شيار61803

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىحليمة عبد حسير 63311

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىليل سلطان عليان68744

ي329663 اسماء سعيد لعين 
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىفاطمة قاسم محمود32805



بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىابتسام جليل عامر32766

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىسلوى منهل عبدالحسن120614

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىسعدية غويس مريس120586

سهامه شامار ولي166479
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىرباب محمد عبطان83398

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىرؤى جواد كاظم85213

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزينب عودة جاسم434963

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىهناء عسل كريم545337

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىهيفاء عويد مثكال62485

ي470721
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىانعام كاظم راض 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىاخالص عباس محمد85388

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىنوال هندي عبدالسادة120550

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىشيماء حسن رحيم120723

سوسن شولي جاسم85114
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزهراء انور صكب63411

ماجدة علي حسير 544544
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىربيعة جمعة حسير 32881

 علي435381
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىنىه حسير 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىنشين هوير سعد470589

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىسوزان جمعة داخل70230

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىشيماء جاسم كريم470684

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىميثاق لفته جي 61058

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىدعاء قاسم صيهود470729

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبدالجبار زامل85126

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىهدى سالم حسن66737

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىشهد جبار جوالن488586

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىكريمة عباس نرص69967

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىخديجة احمد خورشيد32798

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىسندس عبيد محسن435054

ق عبدالعباس مهاوي286146 دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىاستي 

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىبثينة عباس محمد85173

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىصابرين عماد شمسالدين120610

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىشهد حسن رسي    ح537559

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىخولة عبدالهادي جواد32797

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىفاطمة انور صكب63075

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىليل صلف جي 84313

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىهالة عبدالهادي جواد32870

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىحنان غضبان داغر120632

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىميساء عجاج حسير 62837

سالي صالح جي 63640
دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننى

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىامنه عبدالزهره كاظم32888

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىصابرين طرار غند84828

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىسوزان ابراهيم عبدالكريم286132



دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىهناء كامل دواي469982

حوراء حسن علي286424
دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننى

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىنورالهدى عبدالستار جبار61110

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىسعاد جاسب كاطع558518

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىداليا عبدالحسير  مهدي536053

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىالهام عودة جاسم84160

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىحوراء اسد صلف70112

ماجستيرالنصير31105الرصافة-بغدادأننىصابرين عبدالمحسن جبجاب84707

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىدعاء مهدي هاشم120631

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىيشى غازي حياوي84243

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىوسن جبار كاظم286070

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىسارة سالم عزيز544530

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىالنا جبار شمسة32865

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىهبة خالد جميل67871

دعاء علي سبت435211
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزينة خالد كاظم286187

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزهراء فرج ارحيمة488544

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىنهاد صبيح عبدالزهرة470633

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىمنار خلف جري470726

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىنور احمد لظيف544566

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىسىح  سلمان اغا83846

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىنور عادل عودة120560

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىفرح محمد غليم488578

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىحنير  محمد حطاب286127

ق جاسم محمد62415 بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزهرة عبدالجبار زامل66659

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىسىح  عدنان خزعل62555

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزينب فاضل عبد470658

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىفيحاء كريم جابر32874

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىرسور محسن ارحيمة505400

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىرسل خرص  عبد488576

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزينب خالد كاظم120678

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىرباب حبيب حمد435061

دعاء علي جابر62101
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىبيان جابر جزل84857

قضاء علي جابر120583
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىانفال كاظم زبون70636

ي صدام84527 بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىدعاء صي 

زهراء علي جابر28282
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزينب مهدي طعمة286116

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىتبارك حميد حلو469961

زينه انور علي اكي 67674
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىمكارم زيدان مهاوي67906



بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالستار جبار120674

ي صدام84412 بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىضىح صي 

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىرغد حسير  علوان435342

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىايات عادل حاتم488557

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالرحيم عزيز470697

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزينب ناوخاص كريم120661

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىامنة عيدان قاسم435748

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىاية نعيم عبود286421

زهراء علي فارس435144
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىهدى رافد نادر32744

نغم كاظم علي32780
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىحوراء محمد عبدالحسير 488560

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىهديل انور صفر32812

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالحسير  جبار66711

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىايناس عبود حسير 28303

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىايات محمد خزعل84487

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىايمان عبدالجبار جمال535951

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىدعاء عبدالرسول حسن83735

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىسارة جمعة كاظم70084

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىدعاء جاسم ملك85284

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزهراء عباس محمد28266

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىاقبال كريم جابر32872

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىحنير  عبد محمد32820

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىشنه سلمان اغا488526

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزينب سمير عبود66775

ي حسن84876 دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىتغريد ناج 

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىكوثر محمد خلف85082

ين سمير خليل32806 دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىشير

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىمريم طارش سلمان84370

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىنور عبدالكاظم دافر67035

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىمريم قاسم عبدهللا69391

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىيشى مهدي صالح120555

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىارساء حسن ساجت32873

دبلومالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزينب حسن رسي    ح536085

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىحوراء لطيف سيد435448

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىصابرين عبدالحسير  نعاس120697

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىايات هاشم كاظم84562

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزهراء عامر عائد435850

ي صدام32877 إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزهراء صي 

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزينب علي حسير 28272

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىاديان باسم عبود435589

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىرباب عبدهللا محمود84609

ي32859  عبدالنن 
إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىايات حسير 



إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىسارا عمار جواد120646

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىمريم رائد حسن120658

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزينب صالح حمزة435127

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىنور خلف جري470718

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزهراء اياد الياس488537

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىشهد عبد حميد32852

ي286208  عبدالنن 
إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىنرمير  حسير 

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىشكران مرتص  محمد435267

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىحنان محسن صالل32869

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىنرجس احمد فرحان84669

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىمريم عبدالجبار زامل85112

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىحوراء عبدهللا محمود63896

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىغدير عامر حافظ32867

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزينب ابراهيم جاسب84975

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزينب عباس محمد28261

رؤى كاظم علي32815
إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزهراء فائق سلطان67305

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىكوثر خلدون هادي28314

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىنضال عبود حسير 286296

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىنورالهدى سعدون عبدالكريم84681

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىعذراء رحيم جابر469923

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزهراء حامد سليمان32854

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىمينا عماد فرحان286258

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىهدى عدنان طاهر32941

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزهراء رعد صادق470651

هناء كاظم علي32758
إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىنور باسم عبدالرضا120691

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىوئام عمار جليل61013

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىنورالهدى محمد عبدالحسير 488589

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىمريم حميد مجيد84128

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىشهد عامر حافظ84248

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىاية حيدر سلمان435031

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىزينب غويس مريس32825

ابتسام علي حسن32882
بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالنصير31105الرصافة-بغدادأننىندى هاشم خلف488552

إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىماجدة جبار كاظم537569

ي32782
ة هادي سبن  إعداديةالنصير31105الرصافة-بغدادأننىسمير

دكتوراهالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  فالح حسن490826

ماجستيرالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكررشدي ابراهيم جاسم543821

ماجستيرالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرفاضل كاظم عالوي330957

ماجستيرالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعباس فاخر مخيلف83366

ماجستيرالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسن كاظم عبيد32094

دبلوم عاليالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم غيالن543789



بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد فاخر شوي    خ553253

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرستار جبار كنعان505605

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرهادي خلف رحمة31826

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرهادي فاخر حميد83889

 علي حسير 32035
بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرتحسير 

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم عليوي449648

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعادل فاخر حميدي31890

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرجعفر سلمان علي31737

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرشاكر كاظم حسن329953

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحمزة حنون عليوي121092

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعالوي نارص حسير 31923

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان مطلك31856

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرباسم فاخر حميدي31987

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد عبدالرضا83818

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي طالب خلف31979

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراحمد ياسير  جادر52967

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحيدر عالوي الزم449461

غام شاكر بشارة31787 بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمؤيد خالد كطوف121090

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  حمود عباد330894

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرهادي عبد زيد عبود330177

ي عليوي83254 بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرسمير صي 

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي كريم كاطع121164

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم زيدان505606

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرسعد قاسم عيىس330111

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعباس كريم راشد449694

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرسعد حبش شندي83607

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعبدالرضا مطلك مىحي543844

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرميثم كامل سعدون505629

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرجعفر محمد غليم31962

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكروليد خالد خالوي543788

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرفاضل حسن زغير31733

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد سادر حمدان31983

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكربالل طعمة شنير 555496

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرامير خالد خالوي330354

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي كاطع خليفة83301

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعالء رسول كريم83267

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرخالد كريم شبيب32083

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرامجد علي محمد329802

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعباس جمعة محسن121041

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم احمد32077

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس جي 543808

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكركريم خرص  رجا31843



بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرصفاء عدنان محمد121182

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكررسول اكطافة عليوي449680

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم عذاب329887

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراحمد جهاد فرحان490829

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم محيسن330879

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمرتص  صباح حليحل329739

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالسادة محمد330516

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرليث غلوم مشط31745

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرقائد نجم هالل449512

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم329763

 علي553255
بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

ي329752 دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعبدالهادي مفتول مهير

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرتحسير  سادر حمدان330378

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرخليل عبدالجليل نارص330236

وان خالوي31815 دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعدنان رسر

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرصالح عبد مطرود330485

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرسعد جبار حسير 83829

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعباس يوسف حمد490821

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم حسن449541

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرسعد حسن فرحان31928

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعمار عبدالسادة طالل31938

ي31972
دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرصالح عبود راض 

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي فالح حسن449571

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكروائل كريم علي330557

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعدي يوسف حمد83338

ي مهدي543832
دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراحمد راض 

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي مظلوم خلف490828

 علي عبدالحسير 31689
دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد علي رحيمة121160

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعالء عبد الزهره مدخل330538

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرضياء شيال لولة83431

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  حلو عبد83360

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي عباس رسن330212

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكركرار سلمان خلف543815

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعزيز احمد غريب543803

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرنارص حسير  عزيز83624

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرصبيح عبدالكريم منصور505635

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعماد جليل عبدالرضا543799

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد جليل عبدالرضا543800

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرسالم ياسير  جادر52959

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرفؤاد جليل عبدالرضا543801

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرغلوم مشط زلف31810

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعبدالحميد عباس علي32064



إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعباس علي عبداالله543786

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرساجد شاكر فضيل121130

 علي كاظم83281
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكررسول جبار حمود121049

ماجستيرالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراحمد لطيف جاسم490819

ي مىحي31872
ماجستيرالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرسيف راض 

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن علوان543852

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكررياض عباس سالم32026

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرامير  ستار جوجي121089

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرنور علي كاطع83962

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرقاسم خالد حنون543828

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراحمد حسن يارس83687

ي31705
بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراحمد كاطع ماض 

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي نبيل صبار121132

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسام محمد خرص 533969

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  جعفر احنير 330136

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعباس ستار حسير 543814

ي121058 ان جبار عرين  بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرشمير

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرسجاد صبيح كاطع449526

وان خالوي32098 بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكررعد رسر

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمنتظر مهدي عيىس83984

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  عالوي نارص32100

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراحمد كريم درويش32009

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي صدام نور505618

 سالم ياسير 52956
بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي ثائر محمد543847

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس حسير 490817

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعباس جليل رسول83296

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعباس حميد فالح490824

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمدالباقر محمد كامل543817

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرجي  محسن عبد121055

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكروسام فالح حسن31742

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرسالم رهيف مشط31915

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعباس كريم جبار449582

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعادل كريم علي83850

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  رزاق خليل329974

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن جبار555602

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد لطيف جوجي83357

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرقاسم امير خالد449557

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالعزيز قاسم31906

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرسجاد امجاد جمعة555508

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحمزة سعدون محسن330217

ي نصيف جاسم32121
بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرتق 



بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن جي 449449

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم شوكت83636

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  جهاد فرحان449421

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم سموم83839

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمروان حسن علوان83694

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم شنشيل330618

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراحمداالمير  حامد صباح514255

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم عابر543841

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس كاظم505612

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرسجاد نارص حسير 329907

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم طعمة32111

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرسجاد فائز فاخر121146

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمروان هاشم حمدان543855

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرايهاب عامر كاظم329253

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرميثم نجم وحيد543851

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرضياء علي حسير 83733

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار وادي543827

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم حميد121035

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحيدر حمزة حسير 83663

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكركرار حمزة حسير 83758

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرسيف االسالم علي زيدان32024

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمرتص  ليث عبدالحسن330442

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحمزة محسن عبد32074

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرايهاب علي محمد553254

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  امير خالد449561

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي شمران خالد83823

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالخالق عبداالمير543824

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراسامة مطشر هاشم32005

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم محمد83676

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار جعفر330940

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي ليث عبدالحسن330421

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم علي543833

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرامير كامل جابر449481

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد كامل سعدون32144

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعباس محمد كريم543849

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسن علي مطلق449472

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم محمد83263

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس رسن330453

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم حميد449521

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  مطشر31698

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرسجاد عماد جاسم83857

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد شاكر نعمة543787

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمرتص  جعفر فليح553252



إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعباس محسن شهاب543797

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرامجد حميد فرج83580

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراكي  عبود علي505621

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان خلف543812

 علي نارص32062
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرامير  جمعة رسن505610

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم شنيشل449550

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم سعد543830

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسن فالح حسن518779

 غندي علي83717
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء جبار553250

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرجعفرالصادق محمد كامل543816

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمسلم عقيل وحيد83943

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسن هادي جعفر83415

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرقاسم علي رحيمة31968

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  رسن83506

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي احمد هاشم553562

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراكرم جمعه رسن505609

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسن عباس رسن329859

ي83343
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرسيف علي راض 

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحيدر علي قاسم543854

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحيدر يوسف محسن121039

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرصادق جعفر فليح543802

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالزهرة عبدهللا490818

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس حاتم83977

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرسيف حامد جار هللا83378

ي121138  رحيم عبدالنن 
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد فالح ملك83775

 ستار جي 83322
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  شاكر بشارة83917

 كريم نظامي543798
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي حسن فالح505633

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعليالسجاد محمد كامل543818

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسن عبدهللا صالح83769

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  رسن31896

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي محمد حسير 83313

 علي سعدون83737
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمخلد نارص حسير 83307

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمصطق  جبار كاظم330345

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  عبدهللا329991

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا مطر83993

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  رشيد فالح490823

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  جبار330593



إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكركرار وليد كامل83389

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرسجاد كاظم علي543834

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد فرج مشط83385

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  سعدون محسن330293

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكركرار مثن  حسون543792

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمؤمل علي كاطع83420

 علي نوري449712
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراحمد ناظم رسحان449623

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراحمد صباح محمد83648

 عبداالمير علي83927
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمرتص  هادي خلف543791

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعادل محمد كاطع83790

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل عباس121133

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي اكي  ايوب محسن543825

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم سموم121033

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعلي كريم نظامي543790

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحيدر حميد نجم505607

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحيدر نعيم عبدالزهرة543796

ماجستيرالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحيدر محسن علي121113

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعبداالمير حميد مفي  32032

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكروليد كامل عبد32059

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكررزاق جبار عيدان121183

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم عبد32092

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعدي جاسم عليوي543853

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرمحمد راغب محمود31912

ي330918 إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن مفتول مهير

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكراثير حبيب كرم543795

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادذكرفائز فاخر حميد121120

ماجستيرالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىانتصار راغب محمود32089

ماجستيرالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىهناء كريم خزعل330965

ى زيدان مخيلف543807 بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىبشر

ى عجاج حسير 31661 بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىسهيلة عبد جاسي32038

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىميسم امجاد جمعة555504

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىقسمة خليفة جاسم121053

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىامل مالك خالوي505626

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزينة جودي جمعة31936

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىمروى كامل عجيل505628

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىعدوية فيصل صيهود330147

مروة علي حسن121129
بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىامل خزعل عبدهللا121056

ي543837
بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىجنان محمد منىح 

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىندى رحيم سالم543811



بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزينب سلطان احمد543848

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىنرجس نايف راهي543820

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىهند حسن جي 121194

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىازهار راغب محمود32087

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىاسيل هاشم حميد330926

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىايات سلطان احمد330888

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىفاطمة باقر صبيح561278

وق كاظم مطشر83495 بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىرسر

مأل يعقوب علي83520
بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزينب خالد خالوي505623

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىناهده محمود توله330621

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىليل صالح كشيش31854

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىانتصار كاظم بريدي31901

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىجنان جواد عيدان449618

فاطمة والي مبارك543846
دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىخديجة خلف سيد52972

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىانتصار ياسير  جادر52985

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىرجاء عباس عبدالحسير 83450

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىليل هاشم خلف83795

ين غليم رسن449732 دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىشير

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىاقبال كاظم رسن403273

ي32128 ايمان عبدالمحسن عرب 
دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىوفاء صالح عبود32124

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىهديل كريم محمد553251

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىايمان رحيم هاشم83701

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىجنان زبار عيىس31925

خديجة نجم علي31992
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

دكتوراهالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىرحاب قاسم حسير 543838

ي121168 ورود رحيم عبدالنن 
ماجستيرالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

ماجستيرالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىصابرين خزعل حمادي449531

ماجستيرالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىحنان كريم خزعل330203

ماجستيرالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىهديل غازي لفته32068

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزينب نعيم عيىس121096

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالرزاق عبدالوهاب31932

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىايالف علي جليب330983

ايمان علي صي 32150
بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىصابرين عباس سعيد121173

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىنورالهدى خضير عباس543806

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىشهد حيدر محسن121115

االء عبدعلي حمد330898
بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزهراء فرج مشط31868

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزينب عباس نعيمة543850

االء محسن علي329848
بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى



ى حسن كاطع31646 بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىنشين علي رحيمة31977

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىهديل فاضل درب163876

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزينب فرج مشط32011

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىهدى عبدالرضا مطلق543843

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزهراء هاشم حميد121034

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىساندي عدنان محمد330196

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىخديجة ستار جبار83955

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىمروة كامل عبدالرضا449658

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىرباب عباس سالم121046

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىرحاب حسير  سالم330971

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىازهار كاظم جبار32154

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىمريم رسول لطيف543804

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىسارة رسول لطيف543813

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزينب عباس سالم32030

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىمنار قحطان احمد121051

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىموج عبدالكريم رحيم32134

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىغفران حسن جي 31887

ي32053
بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىارساء علي راض 

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد مخيلف543819

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىسىح  حسير  مطشر330907

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىطيبة عباس سالم543839

غفران شناوة عبد العالي121044
بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىنبا رضا هالل330871

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىاية امجاد جمعة555505

زهراء فوزي عبدعلي121143
بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزينب قاسم عامر403217

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىرقية هاشم سموم83372

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىعذراء يارس عطية543836

هند علي رحيم330310
بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزمن كريم جبار330547

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىسهام قاسم موحان490822

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىابتسام فالح حسن518794

 علي543840
بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىضىح حسير 

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىميماء هادي خلف543842

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىانوار كاظم جبار32147

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىمروة جبار جعفر83810

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىامنة سالم درويش330503

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىمريم طالب محيسن83951

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىارساء نارص حسير 121103

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزينب عالوي نارص32104

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىنورالهدى نصيف جاسم32118

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىشهيد فيصل صيهود330264



بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىسارة جبار عيدان32014

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىاري    ج عبدالكريم رحيم32129

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزهراء حسن كاطع31638

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزينب سالم ياسير 52976

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىوالء جاسم عليوي493715

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىروى نعمة خالد488738

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزينب علي جليب330987

ي طاهر543823 بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىفاطمة ناج 

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىشيماء فرج مشط31918

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىاالء ثجيل هاشم121110

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىهناء فرج مشط31877

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىابتهاج قاسم محيسن505622

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىهديل حميد مذكور83896

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىملكة عبد جابر83527

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىرباب حنون شكب83396

عطرالزهراء يعقوب علي83513
دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىرفل نبيل عباس31975

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىنهلة حسن جي 32076

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىنغم مصطق  جواد32056

نورا علي رخيص543831
دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىمروة فرحان شنيشل449655

دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىايناس علي صي 83351

حنان علي قاسم543809
دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىحنير  ثجيل هاشم121105

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىمريم حيدر محسن121117

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزهراء كاظم حسن83403

مريم سامي مخيلف121135
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىنور ضياء كامل83878

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىنور حسن مطشر543826

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىفاطمة صبيح حميد32045

ايمان علي حسير 83729
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىايناس حسير  رسن83869

ي عبدالكاظم طعمة543805
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىتق 

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىغفران فرحان جواد83331

رسل علي صي 83543
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىمريم حسير  كسار330397

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىرقية لطيف داخل330246

مالك سامي مخيلف121084
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزهراء جاسم سموم121060

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىطيبة لطيف داخل330256

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزينب عبداالمير حميد32108

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىلمياء هادي خلف543822

كوثر علي شكاح83274
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى



ق فرحان جواد83721 إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىاستي 

اس رحيم علي83906 إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىني 

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىرسل قيس زيارة543829

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىبلسم رياض جواد490825

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىنورالبتول قاسم محمد490820

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىسجود سعد عبد83328

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىهبة عبدالكاظم طعمة83938

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىالبتول عالوي نارص32139

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزهراء نعيم شيال505624

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزهراء حميد فرج83566

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد رحيمة543810

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىسفانة سمير جياد553249

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىنورالهدى هاشم حميد490827

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزمن زيارة الزم121032

زهراء علي سالم83844
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىانسام ثجيل هاشم121125

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزهراء سمير خالد83815

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزهراء ستار جبار83803

مريم شناوة عبدالعالي121042
إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىليل حامد رحيم83310

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىسهام رسن حسير 543793

ي330577 بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىهناء مفتول مهير

بكالوريوسالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىرسل صالح عبد330478

ي ريكان330457 دبلومالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىرافدة ناج 

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىزينب صالح كريم543845

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىرجاء رهيف مشط83864

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىيقير  عبدالرزاق عبدالوهاب543794

إعداديةالمرتص 31106الرصافة-بغدادأننىايمان جاسم شلش493671

دكتوراهالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرطارق حسير  طارش55497

دكتوراهالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي حطاب مشتت55896

ماجستيرالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراحمد دفي  مشط55466

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكررحيم حسون كزار26953

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي حسون سدخان55489

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمجيد حميد موسم27516

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكركمال نعمة زغير55500

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرسعد كاظم محمد55439

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحبيب هادي ملك340320

ي جبارة55824 بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرباسم صي 

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحسن علي مهدي55714

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرليث فؤاد جاسم120255

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرجاسم عباس ياسير 55835

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرهاشم فيصل حسير 120289

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراحمد سعدون يوسف340223



بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحميد وحيد حمد55653

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي جواد محمد340736

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكررعد عطا حسن340300

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكررضا عيدان عبود340292

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرابراهيم جابر ممدوح342546

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرابراهيم حمود مدخل340699

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد ممدوح120284

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحسن عيال حواس27595

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراحسان علي محسن448953

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمد هادي صالح55443

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعالء محمد حسير 55555

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعمر فيصل محمد27420

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعبدالرسول محمد راشد112145

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعالء محمود شكير286750

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي ربيع جابر342518

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد مجبل448878

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم عبد340304

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحيدر فالح حسن55571

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرميثم محمد حسن340541

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحيدر رحيم عيىس120324

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحسير  صي  مثن 120421

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراياد عبد حافظ340613

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرزاهر اسماعيل زاهر340247

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرساالر عادل فرمان55532

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراحمد كريم علوان504279

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراحمد مجيد جمعة340604

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان ساية340283

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد جودة55513

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي صادق جاسم55789

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد جودة55524

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي كريم علوان448949

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرسجاد عباس علي340548

ي340280
بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراثير عبدالحسير  لوب 

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحيدر علي سعيد55494

هان71469 بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكركرار صباح رسر

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرهيثم غلوم مشط55639

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكررياض احمد حنون448867

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي حسن حنان55456

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرجميل هاشم خرص 55929

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرناظم نعيم عبدهللا120251

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكركرار عيال حواس55476

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمد شكر زامل55787

ي55496
دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرخالد حذيفة شاب 



دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي جبار كاظم340236

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحسنير  محمود جبار26970

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرهمام سالم عبدالكريم55548

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرسعد عبد عطية120384

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي داخل ياسير 112519

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمشتاق محمد محسن340680

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمؤيد عبدالجبار هادي55530

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق علي ذنون448891

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرجواد مراد محمود55453

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرشاكر ديوان محمد55501

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحسن علوان نارص112446

ي جابر55566
دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراحمد راض 

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  طارش120389

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرجاسم صباح كامل120337

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعادل كاطع هليل17365

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرسعد جبار حسير 340585

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرزهير قاسم حسن505309

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراحمد كرم صالح448904

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرسالم حسير  علوان516195

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرطالب شايع سلمان112467

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرستار جبار حسير 340719

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي نامر كشيش55813

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراحمد جواد محمد340220

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرجواد كرم حسن504269

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم علوان448873

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحيدر هالل رمضان55499

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمرتص  صبيح محمد340884

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالستار جبار448944

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي حسن حامد504274

ماجستيرالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعقيل كريم مشط340228

ماجستيرالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي حسن محسن55479

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمصطق  خالد حمود340596

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكروليد خالد حمود340655

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراحمد جواد كاظم120269

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكروائل سعدون عبد55464

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل قاسم120249

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبدالرضا55746

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعباس محمد جاسم55899

غام جواد كاظم340210 بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكربشير ماجد غريب340317

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرصادق حسن محسن27600

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرسجاد خالد حذيفة55690

 علي داود340328
بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرالحسير 



بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرصباح جواد كاظم55742

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرغيث فؤاد جاسم55816

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحيدر محسن عابدين27579

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي حافظ عباس55905

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرباقر قاسم محمد342528

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل قاسم27769

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمد ثابت زبون448998

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحسير  حميد سالم55730

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمصطق  ابراهيم فاضل504277

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراحمد عادل كاظم55484

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعمادالدين ماجد غريب55411

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحيدر سالم اسكندر504299

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرسجاد كريم حسن55444

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرقصي محمد فرحان55909

هان73030 ي حسن رسر
بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمدتق 

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمد علوان نارص342503

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي باسم رحيم27657

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحسنير  جواد كاظم120261

 علي حمري55535
بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحسن ابراهيم جابر342559

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم مطشر340645

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمهيمن حبيب هادي27726

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم محمد342778

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمدالباقر سلمان فهد340214

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان خلف448868

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحيدر حاتم كريم504263

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي شاكر حسير 120377

 علي سعيد27776
بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمؤمل كمال نعمة55482

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرهشام علي عبدالرضا27006

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرباقر خالد حذيفة55687

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي كريم غريب55847

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرسجاد كاظم عبدعلي340209

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم27607

ي عبد120343 بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي ناج 

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرامير  يوسف مجيد55616

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرهادي حبيب هادي27686

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرسجاد عالءالدين عبدعون55656

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي سيد حنون55645

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرجعفر عادل فرمان55777

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمد طارق جواد449033

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرفالح حسن علي120371

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي يارس عيدان553636



دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم عبادي120320

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكركرار كريم غريب55902

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعقيل جبار كاظم120342

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمصطق  صالح حسن55413

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكركرار غانم كاظم120241

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عادل كاظم340690

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم عبدهللا55429

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي محمد محسن55510

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحيدر نعيم جبار55580

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحسير  صبار شكة55483

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد هاشم27590

ي27714
إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرطيف علي لوب 

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعباس رحيم حسون516500

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرامير فاضل عباس55833

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراحمد شهاب حمود537491

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعالء قاسم حسير 120242

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرسجاد باسم حميد55735

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي مجبل نعمة55608

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل نعمة340360

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي عادل كاظم448871

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراحمد رشيد ابوحميد55632

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرميثم كاظم عبدعلي340287

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمنتظر فخري خلف55584

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن جباري55717

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمرتص  مجيد حميد55877

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمرتص  ماجد خضير55625

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرخلدون جبار حسير 55830

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكررضا موفق حسن27755

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمصطق  مجيد حميد27315

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمد منير نارص340322

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراحمد باسم حميد55891

ي جواد عباس504270
إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمد تق 

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحسير  حبيب مظلوم448926

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرجعفر علي شهاب55673

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكركرار علي عطية55720

ي55884
إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحسن هيثم راض 

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمدامير  خالد حذيفة340307

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحسن كريم عكلة55670

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحيدر كمال نعمة55491

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحسن نعيم جبار55695

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرضياء حسير  عبد27372

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي محمد محمود55758

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراحمد كريم حسن55448



إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمهند باسم حميد55887

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحسن كريم موجي55879

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمد علي شهاب55927

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  جلوب340241

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم قاسم55752

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرليث محمد مجبل27396

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرسجاد رحيم قاسم55561

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمقتدى ايمن كاظم55724

 عبدالرزاق علي55925
إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحيدر باسم رحيم516636

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعباس رياض احمد120237

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكراكرم محمد محمود55704

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمنتظر سعد قاسم340620

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحسير  سالم عبدهللا55921

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمدصادق عالء جبار448932

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمؤمل غلوم مشط55506

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  جباري55906

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرسامر ثائر رشيد120287

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرابراهيم موفق حسن55666

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمرتص  عباس عيىس504265

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمنتظر حبيب جلوب340350

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد اسكندر504297

 علي جواد55827
إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكركرار عبدالكريم كاظم504306

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرسجاد بديوي قاسم55635

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلي رياض احمد51060

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد حسير 340665

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرحيدر خزعل ناعم55529

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعماد شاوي كوري55841

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرفالح جاسم محمد55459

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرهاشم عرنوص عبدالحسن55660

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعلوان نارص ممدوح342775

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرمحمد محمود نمش55910

هان نعمة488715 إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرخالد رسر

هان نعمة450977 إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادذكرعباس رسر

ماجستيرالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىوجدان عبدالصاحب شبلي55569

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىباسمة احمد كريم120365

ة حبيب مولود27708 بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىامير

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىعبير جواد كاظم55559

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىسهاد محمود وسير 504261

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىشيماء غريب خزعل72862

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىسارة يحنر عزيز120280

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىزينب محمد محسن340672



بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىفليحة عبدالحسير  معن55678

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىنضال هادي عطية120311

ي عبدالحمزة جايش448935
بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىاماب 

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىارساء محمود وسير 120418

ة حسون سدخان55486 بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىامير

روز عبدالستار محمدعلي55578
بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننى

ي27532
غفران علي لوب 

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىنجاة حسون سدخان55600

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسون سدخان55587

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىافتخار داود خصاف55803

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىفاطمة سعد داخل55681

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىاالء محمود وسير 120443

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىمريم ماجد غريب55504

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىامال حسير  جلوب537488

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىلىم طارق جواد448880

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىهدية سالم رشم27390

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىدنيا جبار حسير 120301

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىحمدية ثجيل عاجل55436

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىحليمة رمح الزم27356

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىوجدان حسير  عبود120358

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىوداد يوسف محسن120414

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىوفاء هادي عبدالحسير 55822

رسور شناوه عبدالعالي120270
دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىامال خضير عباس120406

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىحنان منعم عسكر27705

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىشهد ربيع جابر342497

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىماجدة حميد شكر340294

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىدعاء حميد سالم55676

امل علي شيحان120315
دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننى

نور علي علوان55767
دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىرنا جمعة هاشم504308

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىهيفاء هادي حميد120392

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىخالدية حنش غافل504302

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىاشواق شاكر نارص27403

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىزهرة مطشر ساجت120267

ماجستيرالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىحنان ربيع جابر342511

ماجستيرالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىزهراء جواد كاظم27640

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىنورة عودة عبدهللا504315

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  فرحان340311

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىفائزة عبدالكريم رباط27648

شهد علي حمري55541
بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىالتفات رحيم نعمة55739

االء علي حسون27691
بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىبتول محمد طعمة120292

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىمنار ممدوح نارص27745

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىنداء غسان كريم340340

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىفاطمة باسم رحيم27681

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىارساء طارق جواد449004

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىزينب صالح حسن55421

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىميعاد حسون سدخان55926

ين عبدالستار محمدعلي55575 شير
بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالحمزة جايش340724

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىشهد حميد كاظم55912

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىهند عبداالمير حميد27766

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىهيام شاكر حسير 120374

 علي27720
بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىلقاء حسير 

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىلبن  طارق جواد448997

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىرغد حسير  فرحان55914

مها علي عبادي55618
بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىسهاد محمود جبار27493

غفران علي عبداالله55922
بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىزينب جاسم محسن27476

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىزينب محمد شحل27700

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىبتول فالح حسن504267

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىنور طالب سالم55809

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىهيلير  كمال نعمة55612

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىهدى كريم مطشر120440

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىهديل ستار حسير 504312

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىسىح  كريم هاشم55434

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىمهل كريم عيىس537494

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىرؤى كريم جاسم448885

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىوفاء محبس شيال26994

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىعلياء حسير  زيدان340631

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىنور محمد طعمة120297

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىزهراء رياض جي 112508

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىسحر حسير  مهدي340346

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىميعاد ماجد خضير55650

نور علي نارص120263
دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىنورالهدى قاسم محمد286760

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىشهد احمد خشن120308

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىلىم كريم جاسم449040

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىهيام ممدوح نارص55663

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىغفران احمد عبود120246

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىرسى بهجت عبدهللا55792

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىتبارك ناهض حسير 120432

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىرؤى كريم مطشر340651



 علي55698
إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىفاطمه تحسير 

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىكوثر حمزة فهد340217

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىضىح محمد شمل55849

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىاية رياض جي 55544

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىسارة حسير  صاحب120437

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىشمس حسن زامل340878

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىنور امير رشيد340230

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىحوراء عباس علي340569

 علي جاسم55706
إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىحنيير 

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىحوراء حازم قاسم504301

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىجيهان عبدالكريم كاظم504304

فرح علي حسير 516626
إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىطيبة جواد كاظم55861

حوراء علي حسير 120381
إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىنور جاسم محسن120362

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىكوثر جعفر رسي    ح55760

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىزهراء فخري خلف55775

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىاية محمود وسير 120276

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىزهراء محسن نعيمة55874

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىتبارك جعفر رسي    ح55764

ى قاسم هليل120285 إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىبشر

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىرسل سالم حسير 516556

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىلينا مجيد حميد55727

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىعذراء عباس علي340560

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىتق  صادق هذال55605

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىمنار عادل حاجم55594

بكالوريوسالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىهناء طاهر حسير 120428

دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىكوثر جاسم محسن27463

ة نوري مهدي55917 دبلومالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىامير

إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىايات سالم حسير 516574

ى شهيد علي120434
إعداديةالمصطق 31107الرصافة-بغدادأننىبشر

دكتوراهذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمنير توفيق احمد437776

دكتوراهذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكررائد عبد علوان509910

ماجستيرذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمهند حسير  حمود406566

ماجستيرذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرجواد ارحيمة عطية406629

ماجستيرذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكراحمد هزبر خلف406633

ماجستيرذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد عماد عليوي501433

يف201509 ماجستيرذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر رسر

ماجستيرذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمهند نجم عبدالواحد277560

ماجستيرذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرلؤي عادل عبدالجبار277219

ماجستيرذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحسير  رضا مهدي406513

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكررضا مهدي جالب178168

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرجبار عبود مهودر490482



بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعباس يوسف صالح514306

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعدي عصام وديع192876

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرخالد قاسم محمد277364

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرنجم عبدهللا كاظم178808

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي ستار سلمان406835

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحيدر رضا مهدي278525

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكراحمد عجيل علك178481

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرخرص  عباس جاسم435892

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعبداالمير علي دعيج490693

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد406479

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعباس جبار مجذاب490499

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرفالح سلمان جاسم460832

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكردري عادل فخري435161

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعبداالمير عباس حسير 178909

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرباسم حمادي صي 192455

ي بدوي277323
بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحسير  راض 

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكررافد خالد عبد436273

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعبد حافظ مرداو436990

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرجاسم عوده عبود192854

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرنوفل كريم عبدالحسن436899

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد ناهي محسن74737

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي تالي جالب194719

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكربشار خالد عبد75006

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكررافد نادر عبدالقادر490466

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد غازي جعفر435006

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعمار سعدي رشيد406442

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرذوالفقار رضا مهدي406488

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمصطق  خرص  جاسم201377

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي وليد احمد حامد529918

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي عمر ابراهيم238660

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالعباس حسن529902

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعطية حاتم عطية201362

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم دحام177836

باك201410 بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد مطر رسر

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرامجد نبيل رشدي435410

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمرتص  عمادالدين عبدهللا405321

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي شاكر كريم435565

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرفاضل يوسف صالح238694

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرسالم نجم عبدالواحد201462

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكراحمد علي دعيج437531

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرماجد شجاع سعيد178635

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحسام مثن  شبل75020

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرميثم فيصل كاظم490436



بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحسير  زعيبل حمد178701

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكراحمد ابراهيم حاتم194717

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي سعدي سلمان74981

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكراسماعيل ابراهيم خليل75280

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرايهاب طه سيد74889

يف436640 بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكررضا محمد رسر

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحسير  سعدون حسن437136

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحسام علي صدام434947

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرسعد ثائر صاحب201272

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكراحمد جبار راشد278474

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرميثم قاسم دحام238682

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرجالل وحيد علي178530

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد خويط جي 538969

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمهند احمد سلمان194710

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرسيف علي ابراهيم201591

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم حسن201032

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرليث خالد عبد200925

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد ارضيوي محيسن438115

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي حلو فندي406624

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي مالك ناموس74836

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد نبيل خضير337077

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالكاظم علوان201674

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمصطق  عدنان فليح436239

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالسالم فاضل435706

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكراحمد نجم عبدهللا435614

ي201537
دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرهادي كريم ثوين 

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعالء نجم عبدالواحد201404

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعادل شنون قاسم75289

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرماجد جليل شيحان405342

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد مجياس سلمان201435

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحيدر مطرود جعاز438546

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق كاظم178089

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرنبيل خلف جاسم74848

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد ضايع200859

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحيدر حسام علي حيدر192880

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكريوسف طه سيد192899

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمرتص  رضا مهدي435344

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمعاذ ناهي محسن201583

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرهشام ناهي محسن74746

 عبداالمير حسير 278256
إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ماجستيرذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرسجاد مزهر مطر406613

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي رحمن خضير194713

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرخالد عبدهللا كاظم178589



بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالعظيم جليل178217

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعدي فاضل محمد435364

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي احمد عبدالرضا194722

ي201418
بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي خرص  راض 

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعمر علي خليل74797

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكركرار علي محمود200904

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكريحنر محمد خليل278218

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالعظيم جليل177989

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد فوزي مالك70893

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعالء فاضل مهدي490456

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمنترص مثن  شبل201620

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعمر عصام عبدالستار178985

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكركرار زياد طالب277294

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرجعفر صالح مهدي74783

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم حسن200982

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي طارق حويتم200868

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحسن اياد مهدي438535

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحسير  صالح قاسم185105

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحليم اسماعيل201654

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرطه حيدر بندر436786

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرانس علي عمر238761

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي اسعد علي201212

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عمار غالب192442

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالهادي عزيز200851

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكراوس سعدي خضير529911

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرطه علي خليل74808

 هادي عبدالحسير 277527
بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ي رسن177696 بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالنن 

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي سعد هاشم201024

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد اثير يحنر554607

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعمار خالد عبيد461580

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمدحسير  جبار عبود406682

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرسيف علي خليل74822

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرزياد طارق صاحب74967

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرالسجاد علي حسير 278664

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر جبار عبود490492

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمرص  جبار محمد201657

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرسيف علي محمود435131

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرالحمزة مهدي حميد70879

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد طاهر405367

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد ماجد شهيد191319

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكررافت محمد جابر194720

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكروليد باسم عاشور435655



دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم شاطي179081

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرانور حسير  رحيم72717

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل محمود201083

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحيدر مزهر شتيوي201520

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرزيد قاسم كاظم278580

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرفادي احمد خماس192882

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  هاشم384038

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكراحمد كريم عبدالحسن194715

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرسجاد علي حمزة437640

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمقتدى عبد الزم276264

 مكي عزيز201666
إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد ماجد رشيد178026

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد جليل طلب192857

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمصطق  ماجد جليل238725

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمنتظر سعيد باقر438259

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي حمدان عودة201368

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد مزهر مطر192865

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد علوان436838

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد غازي محمد435737

 علي ياسير 201576
إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرياسير 

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح قاسم179143

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكررسول كريم عطية438351

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي جليل عبود201661

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرغدير مصطق  جواد406831

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكراحسان هاشم مريوش405162

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي محسن ناهي201629

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرذوالفقار عصام عبدالستار201008

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد عبدالكاظم200950

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرباقر علي ياسير 201598

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمدمنتظر جبار عبود406675

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحسن ستار جبار192873

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكراحمد ثامر حسن435295

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعبدهللا خالد حميد437182

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمنتظر حيدر رحيم200887

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرطه احمد علوان438234

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرهادي احمد هادي200958

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر جاسم قاسم435499

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعالء تحسير  هادي201635

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعباس عيىس كالوي509896

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمهيمن علي جاسم200994

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد شهيد191256

 عبداالمير علي406648
إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي عيىس كالوي435056



إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد طالب437060

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكراحمد زيدان خلف410573

 علي ابراهيم277269
إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحيدر فرج خميس201479

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي خلدون رحيم276221

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد عبد200955

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعماد جواد كاظم192447

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم جي 201250

 علي عطوف177946
إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادذكرحسير 

ماجستيرذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىانوار جليل شهاب436467

ماجستيرذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىسارة نجم عبدالواحد434872

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىثناء خزعل جليل406458

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىازهار فاضل حمود74775

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىميعاد ستار عبدي178320

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىاحالم غازي جعفر179236

نجالء حامد دلي70869
بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننى

مي رياض شاكر538952
بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىنجاة حكمت محمدعلي437374

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىوفاء حسن عداي436685

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىخديجه عبد حسن277095

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىنجالء حسير  رحيم178879

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىبراء باسم احمد490699

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىمريم عباس خميس192427

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىميشة خلف مشتت438303

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىميساء كريم عطية278185

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىدعاء كريم حميد238811

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  داود178390

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىهيفاء بندر عطية437883

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىشذى صبيح هاشم194716

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىمروة طارش عبيد201525

نجالء علي كاظم436551
بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىنور شاكر حمود490689

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىصبيحة كاظم حسير 201391

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىجمان شاكر عباس70851

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىسندس حسن هويدي436957

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىزينب جليل عبود490443

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىكوثر عبدهللا اسماعيل60675

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىسمر عباس خضير436183

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىرؤى سمير صالح436371

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىغفران قاسم حسن435047

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىصفا احمد علوان406837

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىسارة مهدي شجاع277174

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىمروة احمد علوان406839



بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىوفاء رعد احمد177459

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىحنان جاسب كاطع177551

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىبثينه لطيف خلف406660

وق قاسم كاظم75312 دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىرسر

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىنهاوند نارص مبارك74704

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىاقبال عبيد حمد490428

وق عبدالستار رسن201286 دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىرسر

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىاسيل محمود هاشم490461

ي هادي201239 إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىاشواق ناج 

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىاحالم عذاب عبداالمير201469

مي خلف مشتت436744
إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننى

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىوجدان عالءالدين فهىمي437467

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىعائشة سمير صالح435089

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىاسيل مجيد كركوش437849

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىهبه نجم عبد515403

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىرغد ثامر انور438452

هللا جريو200917 ماجستيرذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىاطياف خير

ين عماد داود201458 بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىاري    ج خالد معارج434906

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىسناء كاظم جواد75302

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىارساء جبار نارص278613

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىزينب ياسير  جاسم178431

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىنشين خضير عباس200827

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىعلياء فرج خميس201606

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىسىح  كريم حميد238832

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىهدى هادي عنيص507599

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىرسى عباس خضير435937

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىمروة رحمن خضير194712

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىمريم حامد حميد201569

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىفاطمة فاضل عبدهللا538957

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىفاطمة خالد معارج434930

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىسارة رحمن خضير194707

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىوالء حمزة عبعوب177652

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىميسم فاضل محمود201385

هللا جريو201647 بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىعطاء خير

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىسىح  خضير عباس201484

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىزهراء حسن عاشور278286

از جليل ابراهيم201059 بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىدعاء خضير عباس200819

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىاخالص جليل ابراهيم192435

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالهادي كاظم490471

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىمروة فاضل محمود201069

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىنورالهدى فريد سلمان515493



بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىتبارك جليل طلب192859

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىضىح جمعة مجيد437576

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىلبن  عبدالهادي كاظم490473

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىنورهان صالح مهدي74764

هللا جريو201043 بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىزينب خير

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىاحالم شنتة طاهر201501

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىنبأ باسم عاشور192449

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىصبا جليل عبود201017

 علي437488
بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىعبير حسير 

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىصفا خضير عباس201497

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىزينب انس عادل438410

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىشهد رحم حاجم201306

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىمريم حيدر عبدالمطلب70836

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىارساء حمزة عبعوب276128

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىنىه علي فاضل201671

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىسوسن شاكر حليوت177774

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىفاطمة جليل ابراهيم194727

سالي محمد علي435391
بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننى

ي201263
بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىمريم قاسم واسر

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىندى عادل انور437716

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىزينب محمد عبد437250

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىميسم مصطق  جواد406824

دبلومذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىفاطمة ماجد حميد75040

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىرقية خالد حميد178949

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىرسل حسن هويدي435444

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىزينب مكي عزيز201426

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىاالء حمزة عبعوب177619

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىغدير فاضل يوسف194724

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىروسم احمد مجيد70816

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىاية جليل طلب192862

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىارساء حليم عباس74870

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىداليا خلف جاسم200900

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىايمان حامد حميد201564

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىزينب علي ساجت554619

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىامنة وعد عادل490452

ي74719
إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىصابرين هاشم ماض 

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىبراء رحيم عودة276176

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىفرح عدنان فليح191260

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىهبة حمزة عبعوب201227

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىتق  محسن ناهي238703

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىالبتول جبار عبود490489

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىزينب مجيد راشد405289

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىفاطمة حمدان عودة201473



إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىسىح  خالد حميد75262

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىحوراء حمزة عبعوب201054

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىنوار حسن خنجر200838

فيان علي حسير 191251
إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننى

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىفاطمة قاسم كريم75067

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىنور عبدالحسير  ساير201531

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىزينب جليل ابراهيم200971

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىزهراء فرج خميس201616

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىهناء ثابت زغير538967

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىوميض محمد مهدي438321

بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىسوسن جعفر داود74879

ي200913 صابرين كاظم لعين 
بكالوريوسذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننى

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىانتصار ماشاف طاهر278339

إعداديةذات الصواري41108الرصافة-بغدادأننىضمياء صباح لطيف434976

دكتوراهعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالواحد جياس451022

ماجستيرعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعباس عيىس جبوري290369

ماجستيرعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكررائد عذافة جبار110637

ماجستيرعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرسالم نعمة سيد110874

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرشالل جماغ غليس108617

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرسعد عطية محمد110920

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحازم عبد مهدي110954

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعبدالزهرة عودة الزم110892

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرستار جبار فرحان110863

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعامر رحيم عزيز498198

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعدنان محمد عزيز110987

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالسادة عباس290404

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرذوالفقار علي محمد553748

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعباس دعير درسر290239

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرجاسم حسير  عبدالرضا110835

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحازم جبار عباس553760

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي عويز غريب451027

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعالء نارص مسعد553713

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرجاسم جواد نعمة451046

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكركريم عبدهللا جي 110847

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحمد جعفر صادق167557

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي حسن فالح110992

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرغسان صبيح جاسم498117

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرخضير حميد بهلول110856

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرطالب ذرب موزان110621

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكروسام جابر سموم110827

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحمد عودة مفن 498219

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحيدر شعالن حسن110846

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرباسم عبدالحسير  كاظم451041



بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعالء صليف عليوي553783

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرسالم دايخ رضا110974

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي كريم حسن553763

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكروسام سعد محمد290391

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي صباح جبار451024

م جاسم498102 بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرستار عير

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرفاضل جبار فرحان110930

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكريارس سمير جي 111113

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحسير  حمودي نعمة110906

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعمار سمير جي 110633

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحسير  فؤاد جبار451042

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحيدر طعمة عليوي553720

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكريوسف موس كاصد498055

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعمار فاضل كاطع110915

ي قاسم عبدالحسير 553771
بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرهاب 

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرصفاء مهدي حسن290355

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكررائد عبدهللا حميد451026

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحسن بكة كعود451025

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرقاسم عودة جمعة110970

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعباس حسن فالح110895

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكراحمد جبار حسن110959

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكراحمد محمد جاسم553708

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحسن قنيد عصاد110640

ي سهم451048
بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحيدر راض 

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكراحمد رحيم عبدهللا108622

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحسن حيدر احميد110854

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعباس محمد عاكول290219

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرسالم شميل حميدي110614

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرجاسم عبيد حسير 110872

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرفاضل عبد الحسن كاصد498173

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحميد رشيد سلمان553675

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي رزاق سعيد290411

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمهدي رستم قاسم553730

م498235 دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل شي 

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمؤيد علي نحو553725

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن عباس290401

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحليم رزي    ج لفته110899

ي سهم451030
دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي راض 

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد حسون553809

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرسعيد كاطع فرج110923

 علي451033
دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير 

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم لفته290360

ي محمد111006
دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي طريق 



دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحسير  عالوي عبدالحسير 553717

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحيدر موس جبوري451031

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم صالح110965

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرسعد مفي   حميد110617

ماجستيرعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكراحمد حسن حلو545399

ماجستيرعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكراحمد محسن قاسم110812

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرجعفر زامل كامل553767

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمنتظر صالح ابراهيم108207

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعماد احمد مانع290424

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكربركات سعيد منصور108343

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكراحمد عبدهللا شبيب110868

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم حنون108473

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جاسم107966

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرجالل صباح كثير110817

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمؤيد علي يوسف108334

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار نارص110962

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحمد فيصل مالح106865

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرانور عباس فاضل290312

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن علي سلمان108037

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرامجد جمعة داود108445

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي غازي جبل110803

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحسير  صالح حسن555244

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكراحمد شاكر ابوالليل108412

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي نجيب فرج290234

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي شاكر ابوالليل108403

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكروعد سعد عبد106823

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي جبار منصور106853

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمنتظر احمد دحام108304

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرالمهدي شاكر ابوالليل111036

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكركرار حسن جلوب290217

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحمد عودة رسحان110968

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم سلومي110836

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعباس طالب خميس110825

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي صادق مزبان110819

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم عبدهللا290232

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن عباس553756

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمنتظر رحيم عبدهللا498368

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق كريم108279

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرقاسم محمد حمادي553853

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكراحمد محمود نوروز110653

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعبدهللا داود ستار111029

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكركرم نسيم نارص451044

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم عبعوب553776



بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحسير  صباح شخير107172

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحمزة جواد كاظم107158

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعمر شاكر ابوالليل108392

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحسير  نمر بنية108381

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا جاسم110844

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكركرار قاسم رحيمة553859

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكراحمد صباح كثير110903

 هاشم علي106583
دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحسير 

 علي108052
دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير 

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي عصام كاظم451032

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي محمد كاطع290229

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرتحسير  سالم منصور110851

ي جبار110995
دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمصطق  ماض 

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمرتص  رعد عليوي106900

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعمار علي حسير 108316

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحاتم حسير  عبدالرضا167552

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيم مثن 106921

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحمد ضياء عباس451043

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحسير  سمير حسير 167536

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحمد سمير حسير 167561

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرزين العابدين علي عبدالزهرة106941

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم علي106669

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكراحمد سالم نعمه110952

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحمد ساجد حميد110645

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم هالل106792

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمهدي صبار كاظم108254

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرسجاد علي جبار167531

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرابراهيم جميل محمد110811

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرسياف احمد قاسم498257

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكركرار عودة قاسم498381

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعقيل احمد مانع290421

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكراحمد جمعة داود290231

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمنتظر حسير  نفو553753

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي عائد عباس111018

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكررسول عدنان صي 553742

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكراحمد عطية محمد555239

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحسن فالح سهر110914

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمصطق  رياض سعدون290222

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحسير  صالح سهر110926

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحمد شامي كريم108020

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي عماد جودة110796

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكراحمد شالل جماغ110908

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي جبار طعمة304069



إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمصطق  نعيم صالح553728

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي جميل محمد555248

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن جلوب290216

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  عبدي110649

 علي حسير 110807
إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم رحيمه498268

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم عبدالحسير 451040

ي167548 إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحسير  يوسف عرب 

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم نارص498276

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي عادل سالم451047

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرسيف عباس كاظم290207

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرجاسم عمار جاسم451021

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي حاتم نايف111119

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرعلي صادق شنتة110793

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمحمد عطية محمد555236

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمرتص  مدلول كايد110972

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكركرار احمد خلف553805

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحسير  جمعة مراد110790

ي290236 غام باسم لعين 
إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكررص 

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكراقدس عبدالزهرة حميد555224

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكريارس عمار جاسم451023

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرمرتص  شالل جماغ110606

ي290309 إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحيدر باسم لعين 

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرحسير  حسن حاوي110942

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكراحمد نافع حيال106774

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرناظم ذرب موزان108424

يف108011 دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرخليل جليل رسر

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرناظم حمد يوسف110853

ي110780 دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرسالم هاشم لعين 

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرسمير حسير  شنيار106810

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادذكرجميل فارس جودة498287

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىكريمة مانع عبود110860

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىدالل عودة محسن290409

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىسحر جعفر صادق110609

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىماجدة عبدالحسير  حميد167540

ي يارس167547 سناء عرب 
بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىاسماء عايد صالح553800

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىميعاد عبدالحسير  حافظ110979

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىازهار طالب محمد451037

ي451034 بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىطالب هادي العين 

ي لفته110909
بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىفاطمة صىح 

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىسهاد هادي سلمان451029

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىنادية محمد عبدالزهرة110842



بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىكوثر محمد عبدالزهرة110999

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىامال سمير جي 110629

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىفائزة عمار محمد110611

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىرنا نعيمة عبادة110949

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىسىح  هاشم وهيب550348

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىاسماء لفته محسن290417

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىضمياء لطيف فليح290213

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىهدى كاظم جاسم108489

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىزينب جابر سموم290414

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىدنيا عبدالرزاق حسن498298

سناء علي حنتوش167559
دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننى

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىثريا محمد حسير 110880

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىورود مهدي حسن108596

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىابتسام عباس فالح110850

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم فالح451035

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىماجدة كاظم محسن108481

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىايمان عبدالزهرة غانم110605

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىمريم كاظم فالح451036

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىدعاء صاحب رحيمة290429

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىايناس طالب خميس110840

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىدنيا كاظم رسن110887

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىمروة محمد كاطع290381

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىمنتىه عبدالزهرة غانم110800

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىحليمة رحيم كباش110623

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىايناس هاشم شلش451019

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىرسالة جميل خشان110941

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىايه شعالن حسن498393

ساجدة كامل محمدعلي111095
إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننى

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىنرجس محمد طفيل553700

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىامل عبدالزهرة غانم108436

حوراء علي علك498085
بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىهناء كريم مطشر555218

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىنور حسير  اشعيل451028

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىغفران جواد كاظم553724

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىزهراء جودي ظاهر151692

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىضىح قاسم علي553778

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىزينب حسن عبدهللا110989

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىسارة سالم حاجم108367

زهراء علي موس110976
بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننى

رب  رزاق خلف108295
بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىهديل جبار جلوب451045

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىرسى صادق سادة553821

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىزينب رحيم مثن 110985



بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىنشين فاضل كاطع110830

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىايات اسعد زغير451020

ي498281
بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىايات احمد كباسر

ي شنته451038 بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىساره ناج 

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىنور عباس كاظم110822

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىهدى عزيز هاشم555232

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىنغم كاظم منىسي545403

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىدعاء كاظم ذرب108348

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىهاجر جاسم محمد107933

مريم علي حمود111024
بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىفيفيان هادي حران111015

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىنور نعيم فاضل110798

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىايالف رزاق خلف108288

بكالوريوسعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىابتهال حسير  جودة167543

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىهبة طالب خميس106878

اس طالب خميس108420 دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىني 

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىوفاء خالد اسماعيل108452

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىرسى جاسم عبدالحسير 451039

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم عبدهللا553839

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىعلياء صادق مطشر110857

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىزينب سمير حسير 110931

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىزينب عدنان عبطان553826

سحر علي عودة108004
إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننى

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىسارة حسن فليح167528

فاطمة كريم سلومي111011
إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننى

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىزهراء ماجد سدخان110919

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىرانيا خالد صحن553848

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىسىح  علي جبار110777

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىنبا حسير  شعيل290426

دبلومعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالرزاق سبع167554

إعداديةعمار بن يارس31109الرصافة-بغدادأننىسوالف داه مطير111004

دكتوراهنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي جبار محبس496669

دكتوراهنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمحمد جثير جي 490278

دكتوراهنيسان411109الرصافة-بغدادذكرضياء نعمة محمد52662

ماجستيرنيسان411109الرصافة-بغدادذكرستار جبار خضير330226

ماجستيرنيسان411109الرصافة-بغدادذكررعد عبدالكاظم عبود509141

ماجستيرنيسان411109الرصافة-بغدادذكراياد جواد كاظم330656

ماجستيرنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمحسن رشك حمادي340026

ماجستيرنيسان411109الرصافة-بغدادذكراحمد ثجيل قاسم187077

ماجستيرنيسان411109الرصافة-بغدادذكرثامر سلمان داود471000

دبلوم عالينيسان411109الرصافة-بغدادذكرمهند رحيم محيسن490386

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرثائر طارش عبدالرضا330606

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكراحمد محسن صابر547674



بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرنجم عبدهللا خماس411357

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحسن علي عبدالرضا509363

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرطه هاشم جبار411100

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمرتص  هامل اسماعيل471399

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرسمير عزيز حاشوش509340

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحمزة كاظم عبد155267

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرابوالحسن عقيل جي 187205

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعبدالرضا عاضي طارش490391

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعامر سدخان وادي187202

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمحمود شيال سوادي141523

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرثائر مهدي عبد141561

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكربشار جبار علك52496

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم جمعة509267

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرزكي كاظم عبد411635

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد حمد330408

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكروسام خليل هاشم490347

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعالء قاسم محمد141363

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمنصور موس الفت339970

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعالء عدنان عبطان478612

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكروليد خالد جريان490308

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكررعد عبدالستار جبار330473

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعمار رافع شوكة155369

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرفائز شاكر عبدهللا141605

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم عباس509312

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمحمد كرم قاسم153333

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعادل سليم مزعل141275

ي490763 بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرقيرص جبار لعين 

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعماد مؤنس حسن154183

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرصفاء جاسم عويد509572

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي فيصل خنجر411462

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرخالد محسن فرحان187200

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكراحمد محمد جاسم518047

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحيدر حميد عودة490765

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرتحسير  عزيز عبدهللا152325

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عبود187156

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرليث عبدالستار جبار471351

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرضياء علي خاوي152625

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكررائد محسن فرحان155153

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعالء كرم قاسم187046

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرسجاد جواد حميد154781

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحسير  جي  زاير339860

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرماهر حسير  ياسير 410875

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكررسول علي لفته471644



بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمروان ستار جابر411282

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكررافد جاسم حسن339753

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكراحمد مطشر هزاع155431

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي نعيم عبيد187137

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم صالح330359

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرسالم محسن طاهر411311

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرفالح منصور عبد490406

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعصام عبدالمطلب ياسير 411202

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرجالل كاظم جمعة509224

ش472107 دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرهادي وهد عجير

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرخرص  عباس عطيه490380

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعباس شيال سوادي154902

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعباس علي حميد52678

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمرتص  مهدي كيم478206

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم ضمد62085

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرماجد عباس الوس410847

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرنصير يحنر علي151093

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالحسير  محمد471824

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعقيل هليل زبون345666

هللا حسير 187084 دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرفاضل خير

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي جي  محيسن490375

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكركرار سالم داود140918

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحيدر هادي زغير478499

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم احمد509594

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالرحيم علي343227

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعمار جبار علك411488

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمرتص  جبار عللك141262

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي حسن560917

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالهادي عبدالصاحب339941

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعمار سعد عبدالحسير 547681

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرلورس حسير  محمد339669

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكراحمد مهند رحيم490358

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر جاسم كاظم411440

ماجستيرنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء حسير 411261

ماجستيرنيسان411109الرصافة-بغدادذكرسجاد حليم عبد152379

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرفالح عباس غضبان239331

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرخلدون رافع شوكة141232

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرجاسم ضيدان رسن150903

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعمار رياض عزيز490338

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكراحمد قيس حطاب141315

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكركرم كاظم ماهور471742

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم سلمان187125

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمصطق  هاشم غانم187104



بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن عبدعلي150567

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعباس عبد الهادي عباس154232

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي كثير مالك140821

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالسادة محمد52513

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكربالل عباس كاظم155136

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم مجذاب141117

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالجليل صالح560889

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحبيب ناظم سلمان340061

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي سباه عباس140982

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالزهرة سلمان187168

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرامير ظافر عليوي472135

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمحمد حسون كاظم155474

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكراحمد فرحان محمد330591

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكراحمد صباح محمد141299

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي عطية عبدالحسن187142

 علي جبار52487
بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحسير 

 احمد علي411038
بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي لؤي رشيد339770

 علي حسير 187019
بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار عبد187192

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحسير  عادل حسير 411068

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي سعدون ولع52450

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرضفار سعد عبدالحسير 509402

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرنائل خليل ابراهيم187123

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرزيد عقيل حسير 410770

ي احمد سعيد141329
بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرهاب 

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمصطق  كامل حسن52459

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكراحمد حسن حميد480170

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمهدي فرحان جاسم150707

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدالكاظم عليوي150849

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمحمد ناظم عودة547677

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرباسم شابك ثجيل152083

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمرتص  جبار مزعل140858

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمصطق  عالء مهدي239434

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم حسير  فاضل239194

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  ياسير 151708

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحمزة حسير  جاسم141509

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالجليل صالح560902

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي كريم سعيد509509

 علي490405
بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعالء حسير 

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي محمد411233

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحمزة عبدالجبار علي153550

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكراحمد علي حمزه140895



دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي كريم خلف140848

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسير  جبار509430

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي كامل حسن152013

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعمار بشير عبدالحسير 153499

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم عباس141126

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي محمود شيال154548

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكراحمد كامل زوير411020

ي155062 دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرسعد رياض صي 

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمحمود عبدالهادي عباس154022

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرسالم عبدالزهرة نارص154953

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم155173

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم زيادي411088

ي187148
إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحسير  رياض هاب 

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمهدي خطار مشعان478468

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحيدر عيىس علي490398

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرسجاد فرحان جاسم150756

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحيدر جالل كاظم509386

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرياسير  طه هاشم547679

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم فرج141390

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرفضل عباس فرحان154815

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي حويط141333

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرميثم نعمة محمد187065

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرنورالدين محمد عبدهللا410933

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعبدهللا وسام صبيح53321

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرسيف هاشم سلمان187177

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكراحمد حيدر حسن187051

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحسام حسير  عبد52534

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرسجاد عماد فالح187173

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم كاتب239154

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعقيل صباح عبد140965

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد علوان150123

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرسجاد عدنان خضير490373

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرصادق باسم محمد140901

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكراحمد محمد عودة411270

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرسجاد رسىمي خلف472018

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد ابراهيم141586

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرقتاده خالد حسن339723

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرجعفر رحيم جي 152418

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعبد الرحمن اكرم جبار187197

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرسجاد عباس مهدي151827

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمصطق  عماد حاتم478219

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمصطق  جواد كاظم141702

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكراحمد رحيم عبدالحسن187031



إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحسام فالح جبار151387

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحيدر حبيب كاظم187107

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم دخيل141412

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحسير  وليد غازي141028

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرسجاد عيىس علي330258

 علي187100
إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحيدر ياسير 

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعبدهللا ستار اسماعيل140882

 علي471314
إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكروسيم حسير 

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعباس محمد ليلو480134

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرباقر باسم محمد152553

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرابراهيم خليل كاظم141322

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالقادر سابط411147

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحسنير  عبدالسالم عبدالسيد141020

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعباس صالح الدين كطوف153191

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرادريس مهدي محمد411214

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكراحمد حسن علي151148

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكركرار حامد زامل141776

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عويز153741

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكراحمد نارص حسير 151921

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمصطق  كامل زوير478437

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكركرار فالح حسن411485

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحسن فائز شاكر53311

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح مهدي141345

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحيدر فؤاد قاسم471199

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد جاسم151664

 علي حسن151616
إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعمر رعد اسماعيل509488

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرسجاد كريم جودة478547

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكركاظم فاضل علي239213

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرزيد وسام خضير471722

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم حسن547671

ماجستيرنيسان411109الرصافة-بغدادذكرفائق ياسير  سلطان141545

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادذكروميض زهير خضير471480

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعالء مزهر عبدهللا52526

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرصاحب جعفر نجم154259

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادذكرنجم عبيد حمدان153408

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  ياسير 410906

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد موس472170

دبلوم عالينيسان411109الرصافة-بغدادأننىحنان مهدي محمد411106

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىامل حسير  اسماعيل154333

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىماجدة مهدي عبود141240

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالرضا كاظم152058

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىزينة هاشم جمعة509248



بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىنغم صاحب محمد187070

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىلينا قرياقوس يوسف154436

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىزهراء جابر محمد330325

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىسكينة عبدالرزاق صالح339895

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىمروة صائب مهدي411478

نورس علي حسير 150415
بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىزينب كامل جاسم410961

سارة خليل علي478253
بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننى

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادأننىمها احمد حميد187097

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادأننىهديه صادق غضيب490411

ي330081 دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادأننىزينب حسن لعين 

ي490275
 
دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادأننىازهار كاظم شاق

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادأننىلهيب عبدالسادة محمد339820

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادأننىسعاد كريم رحيم154498

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادأننىهدى محمد عودة490313

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادأننىهناء عبدالرضا كاظم411225

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىبتول رحيم حسن187132

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىجنان حسن نكران187186

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىنور عبد حسير 155052

ماجستيرنيسان411109الرصافة-بغدادأننىريم هاشم احمد410743

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىرويدة قاسم مبدر153533

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىنور فائز شاكر141625

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىشهد جمعة صي 239282

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىسىح  عباس حسن154858

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىسارة صادق نجم155312

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىهدى صباح عبد140937

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىرشا عبدالكريم جاسم478587

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىزهراء نجم عبد141189

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىمريم رحيم هاشم151574

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىنور سعد طارش62013

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىرسى حسون داود411171

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىنور اسماعيل ابراهيم339792

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىانس حميد زغير187036

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىغدير لؤي رشيد187204

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىزينب قيس حطاب153979

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىكوثر عبد حسير 141753

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىزهراء حميد زغير187041

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىمرفت صالح حسن155219

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىزينب جاسم يوسف152196

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىسعاد جواد كاظم490401

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىرشا حسير  عبدهللا141134

زهراء سمير علي187162
بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىعبير يعرب عيدان239419



بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىسحر مزهر كرم153637

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىنهاد جواد كاظم490334

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىسىح  حسير  عبد187026

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىاسىم زهير خضير471160

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىحوراء كريم حسن151500

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىانمار فاخر حرفش490385

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىبيداء رحيم هاشم411122

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىامل سلمان داود547669

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىوالء زهير خضير471582

ريم علي رسن141205
بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىسىح  جعفر عبدهللا140871

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىزينب محمد عسل153242

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىمريم احمد خلف411475

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىنورة حازم جبار410824

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىطيبة عبدالكريم هاشم490329

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىزينب سليم رحيم411469

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىتق  جهاد جاسم152248

ي59912 اثمار علي عبدالنن 
بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىحنير  غانم حاتم187112

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىمروة خالد ماجد155501

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىاساور عبد حسير 140828

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىنقاء حميد زغير187039

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىبيداء طالب محسن490390

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىشيماء محمد هاشم52671

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادأننىانتصار رحيم عبدالباري52474

وق سعد فالح155094 دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادأننىرسر

ي154966 دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادأننىريم رياض صي 

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادأننىيقير  محمد هاشم141456

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادأننىضىح علي جي 150049

دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادأننىسحر حمدي محيسن187014

نور كريم علي141156
دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادأننى

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىروى عماد حاتم478189

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىهديل فائز شاكر53328

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىغفران نجم عبدهللا52545

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىاسماء خلف كاظم411455

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالرسول كاظم471669

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىشهد رحيم عبدالحسن339687

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىنورهان قاسم مبدر153873

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىسها حسون داود411181

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىمالك فائز شاكر52483

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىالحوراء سعد فالح141179

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىانفال عبدالصاحب مهدي239363

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىساره خليل كاظم141436



إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىارساء جمعة صي 239257

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىهند رافع شوكة141219

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىحوراء فؤاد قاسم471262

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىفرح سعد طارش547673

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىحوراء محمد هاشم141484

شاه زنان خليل علي547680
إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننى

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىغفران خالد خشير 471612

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىحوراء عبدالقادر سابط411158

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىغدير عالء حسير 411051

زهراء حسن علي151038
إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننى

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىزهراء رعد طارش151970

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىزهراء جليل سدخان154522

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىغفران ماجد جاسم152124

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىبتول عالء جواد547678

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىاالء عبد اسماعيل410804

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىانفال كريم رحيم339635

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىفاطمة يارس علي152468

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىتبارك عبدالكريم جاسم150210

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىرسى عدنان منشد187090

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىقبس حازم عبدالجبار150308

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىرؤى عبدالرسول كاظم471688

حوراء عبدالحسن علي411480
إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسنيسان411109الرصافة-بغدادأننىرنا فوزي حنفوش154693

عائدة علي سهيم411128
دبلومنيسان411109الرصافة-بغدادأننى

إعداديةنيسان411109الرصافة-بغدادأننىوداد كاظم نعمة478365

دكتوراهالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا لزام365010

دكتوراهالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمهدي قلم دعير191292

دكتوراهالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرلؤي صيهود فواز191504

دكتوراهالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراحسان رزاق عطية165256

دكتوراهالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكررياض يارس كطان191182

ماجستيرالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكررسول جي  محمود191544

ماجستيرالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرفراس اسماعيل خميس191509

ماجستيرالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرفاضل عزيز حمود55674

دبلوم عاليالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكررزاق عبدالزهره مطير143577

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسلمان كاظم حمود511249

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد صحن511142

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  عبد لفته202097

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرخليل علي حسير 431032

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرصائب صدام عبدالسادة321718

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعالء جاسم ساهي316421

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرجعفر عماد حسير 165930

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرقصي مذخور غيالن511155

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراسعد مجيد مساعد525836



بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعقيل علي ابراهيم356731

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  نجم عبدالعزيز511153

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكررائد سلمان جواد303271

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالرضا عبدعلي321745

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرميثم علي ابراهيم511157

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرصالح عبدالمهدي حمد321774

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد علي321568

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرهيثم عبد جواد166027

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد شهاب حمادي55381

ي191494
بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  راض 

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد طعمة165197

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعمار جاسم محمد511233

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرفالح عبدالمهدي حمد166302

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكررحمن نجم كاظم525867

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسن جلوب محسن165837

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي جلوب محسن165035

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرقصي عواد عبطان321780

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحسن علوان كاظم55514

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرصادق علي عبدالحسير 555522

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد مذخور غيالن191586

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعادل فرحان جبار328592

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  عبود الزم166052

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم محمد علي362113

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرقاسم عباس جالب365403

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحميد طراد فليح191553

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي فيصل محمد352175

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراحمد جمعة محسن329425

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد حسير 164665

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراحمد حميد عبدهللا352766

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسالم حمادي علي55463

اس اسماعيل خميس191481 بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرني 

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحيدر فرحان حميدي55503

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرقيس عبدالحسير  حميدي511217

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرليث سهيل جدران511730

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحيدر غانم محان55734

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسن قاسم كاظم55457

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرضياء داود حيوان321587

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمؤيد كريم عباس165823

ي اسماعيل خميس303435
بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحق 

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي كسار علعول329311

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد يحنر محمد165675

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرايهاب حامد قمر511728

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس عليوي328646



بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعباس مجيد مساعد511242

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  يونس محمد511210

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرضياء حمزة درويش303584

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمهند عباس كاظم301773

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعقيل قاسم نجيل365498

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي رزاق عبيد165693

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسالم حمادي علي55415

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحيدر صالح علي366325

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي حبيب كاظم165946

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرقاسم محمد ثابت191554

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعالء يونس محمد511204

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد عبد مايس321694

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرماهر قاسم عوين361860

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرماهر حمزة درويش505792

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرامجد عبدالحسير  عبد202096

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  حنون جاسم361447

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي عبد موات366486

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكررسمد حميد رشيد164487

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  علوان142017

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمسلم سلمان كاظم55577

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراحمد رحمن خميس364801

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرذوالفقار علي عبدالرضا165273

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعباس عبدعلي عبيد191530

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبدالزهرة بوهان511260

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكررسول حاتم عبد191496

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكررائد هادي موس541398

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرطارق سعد محسن191534

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكربارق عبدالكاظم هامل191055

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم سلمان363401

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراركان غنام مطر366266

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرضياء حميد بديوي366517

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرجعفر عبدالواحد عبدهللا55703

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي حسن عباس361494

ي براك191200
 
دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكربشار ارزوق

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرنعيم حسير  علوان164598

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  حاجم202091

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرنعيم سلمان مجهول329050

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرفريد هاشم كاظم361731

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرجعفر عبد عون364717

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرنهاد رزاق عبيد328696

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرخالد كاظم عباس321702

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرجواد عبدالكاظم خلف303618

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحاتم عبداالمير محمد301351



دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرفالح وهاب احمد329434

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  خزعل سهيم191572

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرخالد لفته نارص346491

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرتيسير حافظ ابراهيم191564

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحازم حسير  عطية164379

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحيدر صبيح علي191513

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراسامة صالح عمارة165192

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعماد حسير  حاجم191477

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمبدر جبارة حسير 328670

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرهاشم صالح مهدي191483

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراكرم قاسم صدام366192

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمؤيد حسن جاسم164442

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد جامل فزع76570

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرالكرار محمد ابراهيم328811

 علي301705
دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسير 

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرستار جبار حميد191486

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعباس فرحان حميدي198017

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحيدر سمير اعويد165162

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرنجم عبد عودة191485

ي328580
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسالم عبود راض 

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي حسن فليح511252

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعدنان نجم كاظم55684

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسامر رحمن خميس55562

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرتحسير  خالد مهيد329475

ي اسماعيل خميس191326
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرغن 

ماجستيرالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم قيس عبدالكريم55384

دبلوم عاليالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد سادر محمد164788

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  جعفر عبداالمير191153

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسالم دعبل عطية55643

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحمزة صبيح علي164833

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي كريم علي191290

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرنوفل مهدي كريم191230

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي هادي خلف329222

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكروسام علي حسير 165760

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرنارص احمد راشد166019

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرصدام عبدالكاظم كاطع166039

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  عبد202100

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراحمد اسعد رحيم164408

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالزهرة محسن165282

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرصفاء هادي حسير 166241

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمرتص  حميد كامل164572

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعباس سالم خضير55398

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحيدر عودة هاشم166092



بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمدمهدي فاضل بدن191062

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراحمد علي عيدان364459

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراثير احمد وهاب164413

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم حسن165252

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراحمد عباس داود165715

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراحمد عواد محمد164502

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسن عالوي كاظم55447

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكروسام عبدالخالق تركي511261

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرصادق جعفر عبدهللا165753

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسيف هادي جزاع364546

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالزهرة غالم164641

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحيدر قاسم عبدهللا511225

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعباس جعفر عبداالمير165999

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي كريم165306

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمهند عمار الزم55680

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد علي زيارة165951

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسيف غازي ذياب55540

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرباسم محمد حسير 164565

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسيف علي سعيد165271

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكريوسف شنان عذاب165651

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراحمد جبار حنظل191239

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد شكران خلف365687

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكربسام عبدهللا عبود511164

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسيف برهان محسن164293

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرزاق صيوان191511

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدالحسير  احمد164260

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسيف تحسير  جرمط164733

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكروليد حامد حسير 166032

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراحمد طالب فياض55519

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسجاد جعفر عبدهللا166099

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد نصيف جبار321607

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان حسب هللا191342

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكركاظم محمد كاظم166164

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرظافر عزيز دهو191480

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراحمد زيارة عواد55402

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي زيدان حسان303524

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعماد جاسم محسن164454

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  زيدان حسان363436

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد تحسير  جاسم301761

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرليث حافظ حميد164881

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسن جبار يوسف166196

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم كاظم191114

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحيدر مهدي كريم164952



بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكروسام مهدي قلم191313

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرامجد عبدالزهرة جالب164677

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  بطل165847

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعالء حسن مري165724

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكريوسف ماجد عبدالحسير 165719

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرقاسم نارص محمد165783

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد غازي164650

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسام حلو محيسن55557

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرميش نارص هليل165850

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرجعفر جاسم محمد363342

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحسن عباس جالب165182

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرصفاء صالح قاسم165746

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن كاظم363324

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي كريم شبوط361244

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد صالل عجيىمي337026

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  غازي ذياب164890

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكركريم موفق كريم165906

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي خالد عبدعلي200051

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد نوري165699

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمصطق  ضميم مجيد191278

 صالح علي164542
بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرزين العابدين عامر عبدالحسن366032

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم كامل55701

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد عقيل محسن328755

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرجاسم عبد جودة366660

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  محمد164238

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسيف علي عبدالرضا55475

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرابراهيم وهاب احمد191517

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي زيدان بدن165804

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعمار علي حسن191266

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي هادي كطن164550

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرفراس عبداالمير حامد191495

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد صابط321576

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرايمن منذر هتور511220

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكربهاءالدين صالح قاسم165248

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعبدالسالم محمود جبار165285

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي هادي جبارة164435

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسام سعيد عبادي303123

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرفاضل ريسان جارهللا55637

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكركاظم يونس عبدهللا166177

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحيدر خالد عبداالمير191584

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكركاظم حميد كاظم191285

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي سعد زيدان329261



دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمالك حيدر عبدالمطلب166069

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعقيل قاسم جلوب164439

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراياد جسام منصور55390

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسجاد رعد علي55646

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعالء مجيد محمود363113

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسن حامد قاسم202117

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس صادق56101

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرصفاءالدين ضياء علي301806

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  غانم عبدالواحد511247

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرابراهيم جبار ابراهيم55507

ي حسن165644
دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي راض 

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعباس ريسان جارهللا55607

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرزياد حسير  عليوي165877

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم محمد366385

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرايمن محمد شهاب165732

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد شنير 328841

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرماجد علي طاهر165741

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد عبداالمير363131

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكركرار فاضل طارش165820

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرليث حسير  سلمان55451

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  غاوي عبيد329532

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد سلمان164798

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكربهاء عبد عباس165735

 علي محمود191540
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرياسير 

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  كاظم352278

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمثن  حميد رشيد191033

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي حسن مايس165131

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم ياسير 511194

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمقداد نجيب علي301325

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعباس عطا عبد328892

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرامير كريم شبوط365366

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  رعد جاسم191523

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرالمصطق  كريم سحيب165972

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرادهم طارق كامل362419

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسن جاسم محمد511171

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعبدالودود محسن عبدهللا365747

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراحمد محمد عبد511200

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرباقر عادل عبود365457

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمدالحسن خليل ابراهيم165140

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد ستار خلف362958

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  رحيم جبار364667

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرهشام ماهر رشيد191337

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم محمد346516



إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدهللا حاجم164418

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي حومان سعيد200034

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعباس محمد يارس321615

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح علي366100

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرنبيل نجم شالكة164689

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعبدالحليم حافظ حميد329024

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراياد ياسير  حمادي353197

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعبدهللا خالد جاسم164367

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكررياض ياسير  حمادي353246

 علي طارق165301
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرامجد اكرم غالم511271

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالرضا كطن511162

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم محسن165827

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي محسن حسير 164389

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعبدهللا كريم حسير 191217

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  مهند كاظم555270

ي حسن165861
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعقيل راض 

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسجاد مهدي كريم55379

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل حزل165665

 حامد حسير 164983
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكركرار حازم جليل361519

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد عدي حاتم166149

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسجاد نارص يوسف363043

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكركرار هادي كطن329083

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمنتظر عالء جاسم302556

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرفرقد حميد رشيد191194

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدعلي جواد365626

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر صنكور364586

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرنزار ابراهيم خيون165288

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعد احمد165650

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرامير جمال عادل164246

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمدعباس سلمان كاظم55602

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعباس طالب كاظم165640

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحيدر حمزة كاظم328608

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمجتن  سلمان كاظم164714

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكاظم فالح362435

ي جرو366600
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرصادق راض 

 علي حسير 165168
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرنورالمنتظر سلمان كاظم164461

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعباس احمد هادي164993

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد جاسب511140

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرابوالحسن علي حسن165690

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحسير  فاضل موس363519



إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرابوالقاسم حكيم حسير 165009

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراحمد سعد كربط191064

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرزين العابدين مهدي كريم166013

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراحمد ماجد كريم165854

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمهند حسير  اسماعيل191226

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكركميل كاظم حسن165767

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي عبد مخيي 511257

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرهيثم ماهر رشيد191068

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم لفته511146

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد هادي عناد166216

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكريارس حسن جاسم165027

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي اكي  حميد طراد191547

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراحسان علي محمود191541

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسجاد لطيف رشيد55376

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكريوسف حسن كاطع366448

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرايهاب محمد شهاب165714

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمصطق  هادي ثجيل363889

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محمد165793

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسجاد سمير دريول190978

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحيدر جعفر جبار165165

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم كريم165831

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعباس احمد حسن165638

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي طالب كريم165996

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي عادل حزل165135

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسجاد صالح حسن55389

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسجاد صالح علي364969

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي عباس حميد166001

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرحيدر عالء جاسم302537

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرامير حسن نارص165987

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرامجد محمد عبد511292

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكريحنر تحسير  جاسم511254

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرفؤاد مهدي شنير 363299

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرسعد محمد زورة165936

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرصدام خريبط كريم362021

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرثابت سالم جمعة361257

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم سعد55527

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرصادق عبد شناوة165280

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرساجت هالل حسير 321759

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرهادي زغير حسن55400

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسن مبارك363613

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرثامر صاحب فالح167617

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادذكرضياء حسير  جخير555333

ماجستيرالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرواء عالء محمد55422



بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىنضال محسن عمران55685

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىمنتىه هادي دخان511727

ي191463 بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىازهار كريم تريىح 

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىسليمة معارج حسير 362895

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىكريمه قاسم عجيل191537

ين صالح هادي511235 بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىحنان جميل مدب164399

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىصالح مهدي عبد303641

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىدالل عزيز حمود362787

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىانتصار ماجد حسير 366057

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىدينا حبيب خيون511248

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرسل جساس خضير55624

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىشذى عبداالمير عبدالعباس166337

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىعفاف عزيز حمود191601

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىغصون كسار علعول511227

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىايمان كامل مدب191489

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىهالة محمد شنير 321631

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىسهاد عبدالحسير  طاهر356828

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىحنير  حسير  وحاد303558

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىايمان سعد عناد363752

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىنشين علوان ثامر164560

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىمروة خالد طعمة361541

ي302047 هبة سلمان حرب 
بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىهديل حسن فليح511255

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىطيبة عبادي فرحان55615

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىهبة كاظم مجبل191473

فاطمة محسن علي201891
بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىميس علي حسير 165002

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزينب عطية لفته190964

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىابتسام جميل مدب511150

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىخديجة جبار جياد191538

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىفرح خلف فالح356947

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىسىح  حاتم عبداالمير365538

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىدعاء سالم متعب191560

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىاخالص كريم عبدالحسن362808

ي191549 دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىاقبال كريم تريىح 

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىخلود جابر موس349870

ة عبد نارص55470 دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىامير

ي366293
دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىامال محسن عق 

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرضية عبدهللا كاظم511278

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىعلياء جاسم ساهي301846

ازهار عبدالعالي عبدالحسن55592
دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننى

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىانتضار كريم محمد321542



دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىاخالص عبدالعالي عبدالحسن363084

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىصابرين عزيز حمود55996

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىعذراء مطر خلف365277

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىسميعة خليفة عباس283638

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىنادية ياس رشيد321832

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىنادية شعالن هاشم191566

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرنا حسير  عبد191466

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىسليمة عبدهللا جي 191498

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىسامية محسن برهان525838

ي براك321856
 
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىحنان ارزوق

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىظافرة جليل رحيمه328773

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزينب حسن غريب321819

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىبتول عبدهللا حسير 165258

 علي303380
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىعلياء حسير 

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىسحر هادي زناد511152

ي353057 سعاد هاشم العين 
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننى

ماجستيرالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزينب مهدي صالح511246

ماجستيرالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىبيداء مراد عيفان363216

ماجستيرالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىدعاء جبار عبدهللا302120

ماجستيرالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىنور جبار عبدهللا302074

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىفاطمة هادي زغير55438

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىايمان عبدهللا عبد165262

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىنور رعد جاسم164854

نور علي حسير 511148
بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىفرح ناظم شاكر328966

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىحنير  ريسان جارللة164872

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىسماح محمد عزيز321638

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىداليا حسير  سلمان55396

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حسير  اسماعيل191164

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىاسماء حبيب كاظم165680

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزهراء عبد مايس329248

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىحوراء عبد مايس329100

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىتيسير محمد شنير 321657

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىشيماء عبد مهند55627

عذراء تركي مطشر191322
بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىغادة حسير  موس362846

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىتبارك حمود رسحان164938

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىنور نارص حسن164784

ي191331
بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىافراح شلبة كراج 

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىايات نارص هادي165857

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىهيفاء حبيب كاظم165687

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزهراء حبيب كاظم166370

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىهديل خرص  ياسير 364845



بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرسل مهدي كريم164864

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىحنير  حازم عبود164959

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىسارة رحمن جي 362397

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىمن  هادي ثجيل361927

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىنور محمود قاسم164974

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىاالء فاضل بدن361559

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىارساء مطر عودة164348

ى راشد محسن301410 بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىشهد عباس صادق55934

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىاسماء احمد قاسم164762

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىهاجر جاسم محمد164538

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىغفران جبار حسير 430793

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىروى حامد قاسم198138

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىانوار حسن نعمة165657

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىاسماء يحنر محمد166313

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىندى مهدي صالح165772

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىدعاء حسن فليح511240

ق عبدالحسن نوري165852 بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزينب زيدان حسان363456

ي191578
بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىحوراء شلبه كراج 

اس عبدالكريم نجم164847 بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىصفاء عودة حسير 329146

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىبيداء عويد عليوي191493

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىذكريات جاسم محمد105232

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرشا مهدي صالح165811

ي اسماعيل191520
بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىانسام حق 

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىسماح طاهر طعمة164404

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىمروة خليف حسير 303456

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىهدى مهدي صيوان191279

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىشمائل عبدهللا عبود165898

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىهدى صادق صالح321798

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىعبير جليل مريوش361988

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىعذراء رزاق عطية165977

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىسلر سالم جويعد165752

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىايات عطية لفته365111

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىفاطمة قاسم ياسير 191042

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىشهد هادي جزاع302809

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىنور خالد طعمة191270

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرنا حسير  عبد361222

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىاية صالح حسن55395

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىتيسير حمودي جاسم191071

ي302773 نور سلمان حرب 
بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننى

ي191581
بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزهراء شلبه كراج 



بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىايناس عالوي عقله165236

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىمريم سعد زيدان328739

ي164904 بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزينب نادر زاج 

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىدعاء ستار عبدالسادة165864

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىدعاء قاسم صدام164281

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسن جارهللا164630

رساب علي حمد165843
بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىميس اسماعيل شالكة191263

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد قاسم165178

بكالوريوسالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىايات جاسم محمد166057

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىلىم محمود لفته165016

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىايالف محمد كاظم191525

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزينب حمود رسحان55691

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزهراء سالم عبود555290

ي202114 دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىارساء حسير  ناج 

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىلقاء حسن خلف165119

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىشهد سلمان عبد166003

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىعروبة قاسم مطر55522

حوراء علي سعيد165268
دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننى

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىسىح  حميد رشيد191080

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرشا هادي زناد55393

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرقيه هادي نهر302529

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرسى حازم سلمان165185

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىدعاء هادي عبدالحسير 55550

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزهراء نارص هادي164587

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرقية حامد قاسم165962

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىاخالص مصطق  عبد511215

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىريام حازم عبود191058

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىمريم حمودي عسل165707

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىبتول حامد قاسم165920

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىحوراء جعفر عبدهللا165660

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرنا هادي زناد302028

رحاب علي سعيد164839
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىمنار هادي ثجيل364779

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىحنير  محمد حمدي165712

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىمروة احمد هادي191318

 علي جاسم511692
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىيقير 

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزهراء طاهر بدير164921

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزهراء سالم متعب303318

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىندى مهدي صيوان191259

ي253371
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرنا حيدر شمىح 

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىهبة عبداالمير كاظم191234

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزينب نوري حسن365068



إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىازهار محيسن محمد165777

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرغد هادي كطن166154

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرسل ضياء قاسم164556

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىتبارك فخري عباس191253

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىنبا فخري عباس361118

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىضىح قاسم حمد164606

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىفاطمة مصطق  عبد511213

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىعذراء حسير  نجم165105

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزينب عبدهللا حاجم164429

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىمكارم قاسم جابر165297

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزينب عدنان حسب هللا191171

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىمريم عامر بالل511290

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزهراء حكمان خميس302514

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزينة محمد شنير 321679

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزهراء رعد مطر191011

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىسارة عباس متعب511768

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىنهلة داخل طاهر296813

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىارساء هادي صالح361632

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىارساء رشيد زروك166075

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرسى يونس مجيد165709

حوراء علي حسير 511263
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىنور الهدى عباس فاضل301881

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرفل عباس صادق291723

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىمريم جواد كاظم55372

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرسل صالح حسن55477

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىايمان محمد رضا511223

 علي حسير 511266
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىحنير 

ي210583
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىصبا حيدر شمىح 

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد صبار191128

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىفاطمة الزهراء احمد حسير 191146

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىفهيمة عدنان حسباهللا511237

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزهراء حمود رسحان165702

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزهراء حيدر فرحان165149

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حسير  حنون361316

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىسىح  قاسم حمد329573

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىهدى عبدالمهدي حمد303417

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  نجم165043

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىاية ريسان جارهللا165153

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد حسن511281

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىكوثر عيىس محيبس555548

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىاسماء كاظم صدام165292

عذراء علي سعيد164814
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىرسل طالب زامل301380



إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىاية محمد شهاب164317

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالستار جبار164468

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىارساء خرص  ياسير 364622

فرح علي محمد511229
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىقدس جاسم محمد164338

ي عبدالرزاق صيوان191103
إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىاماب 

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىحوراء رعد مطر191282

دبلومالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزينب حمد صالح164578

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىزينب طالب سعود166131

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىجنان محسن عمران165728

إعداديةالعبيدي91111الرصافة-بغدادأننىهناء خلف فالح361708

دكتوراهالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 327718

ماجستيرالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكراحمد محمد ابراهيم429777

ماجستيرالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعبدهللا يوسف لفته331467

ماجستيرالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكركرار فوزي عبدعلي68296

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكروضاح رحيم عبدعلي48672

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعبداالمير عبدهللا كاظم430161

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمشتاق طالب فضلي49190

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحسن عبدهللا حبيب49515

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحيدر محسن احمد327843

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكريارس وادي زامل329519

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرزياد ابراهيم محمد330121

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعالء مطر جي 33747

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحسن بريسم عيدان429564

 علي33715
بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير 

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرسيف علي ابراهيم331739

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكروليد صالل حمود508514

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرفؤاد حسن حسير 66091

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعمار خليل منعم33776

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرلؤي داود سلمان48846

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرابراهيم كاظم سلطان331456

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم هادي508565

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم حسير 508391

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحيدر وحيد حمد77762

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكركاظم حسن لذيذ328590

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم حطاب33751

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعمار حنتوش محمد77817

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم احمد545867

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحيدر جابر مطر328165

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرطالب خليل حطحوطا429306

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرصباح حسن حسير 335381

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكراسامة طارق احمد77734

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد خضير عباس329343



بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرنبيل عبدالرضا جعاز68723

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرقاسم غضبان كاظم508367

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا جعاز332004

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد اياد جاسم68245

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي اموري جودي77860

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد حمزة عبود33853

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرهاشم علي طعمة331499

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرانور صباح سعيد508615

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكراسامة جواد كاظم329766

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم كاظم جاسم429833

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكراحمد فارس صالل33663

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعباس ابراهيم احمد49533

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرجبار محمد عجىمي77714

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرسدير صبىحي شعبان327975

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحسن محمد جواد508409

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم احمد154386

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرفراس فيصل كاظم429645

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرايش جبار محمد77724

ي صبيح331411
دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكراحالم راض 

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرقيس عبد بنيد33902

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالوهاب عبدالرزاق429528

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي سعيد محسن327737

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرابراهيم سالم منصور70839

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرطالب اسماعيل محمد500470

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعادل فاروق فياض329735

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم حميد68703

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرطي حاتم خلف561622

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد ثامر سلمان50353

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمهند عامر نوري552957

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالواحد محمود329454

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرنهاد عارف فرحان48005

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرسيف عامر نوري552964

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرماهر علي عبدالحسير 327702

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي ياسير  صالح508442

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي محمد علي429413

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرجعفر رعد كاظم328668

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحسام كريم سلمان329489

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكراسامة ابراهيم مصطق 50106

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد غائب شكر50338

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكروليد علي طعمة329062

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد شهاب احمد50233

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد كرم ابراهيم77835

 محيسن سلومي33768
إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحسير 



إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحسن عباس محسن508363

ماجستيرالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان حسير 508352

ماجستيرالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحسير  علوان رشيد331391

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرجعفر خليل ابراهيم508400

 علي مرشد329266
بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرسجاد سعيد ياسير 327773

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي سمير حسن328023

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي ضياء عباس393837

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعامر عبدالسالم كاظم328614

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرجواد جبار جواد48615

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرسيف سهيل نجم49212

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكراحمد نجاح عبدالرحيم548465

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر محسن50284

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء محسن49857

ي حسير 328924 بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرنور ناج 

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعباس ضياء حامد68857

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمجيد ماهر مانوئيل328435

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمنير ثامر سلمان48413

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيم مجذاب154202

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحسير  سمير حسن327902

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحذيفة خالد اكعيد429285

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحسير  ثامر سلمان48687

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرارشد عبد عيىس329174

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي ثامر سلمان48700

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد هيثم محمد429715

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرفادي رياض بهنام330237

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد عبدهللا429103

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحسام صباح سعد77915

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمثن  ثامر صالح155373

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي وليد محمد49576

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمصطق  زهاء عباس33666

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمصطق  ثامر صالح48736

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرابراهيم رسول احمد327963

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد زياد ابراهيم330131

هللا49040 بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمرتص  فاضل خير

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرفهد ضياء عباس49821

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكراحمد عباس قدوري429670

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمصطق  جمال موس50270

هللا70163  فاضل خير
بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرصالح حسير  محمد429816

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحارث زياد عبدالرحمن48528

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي عبد عيىس329203

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرنوري عامر نوري331342



بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكريارس عبدالرضا كاظم328068

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرسعد علي سلمان77852

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرايهاب ابراهيم مصطق 33686

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمصطق  حميد جاسم331439

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد مصطق 429937

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرزيد وائل عبدالرزاق48438

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعمر نارص دامج329640

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرزباد ماهر مانويل328464

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكروطن هاشم خيار57216

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكريوسف عباس قدوري429691

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد كريم50132

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي اسماعيل غازي429265

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرلقمان قاسم علي77868

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرطيف علي حسير 48792

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي عالء محمد33880

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرياسير  طه نجيب3274

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي عامر حسير 49758

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد المنتظر ساجد عبود429584

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكررسول خرص  سعيد33697

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرطه احمد اسماعيل48509

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمرتص  حميد جاسم429431

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد زهير عباس70247

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكراحمد هشام جاسم328135

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي محسن جبار33831

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرسيف سعد مهدي49499

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعبدهللا احمد ادهم508524

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس لطيف335554

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرباقر عدي ستار329299

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعبدهللا مهند اكرم508589

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرريام عمار لطيف328151

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس عبدالرزاق329866

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي عباس لطيف330195

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرفراس حسن عودة429244

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم سالم33678

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكردريد هاشم عباس49099

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي محمد هاتو560514

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي هيثم مكي429275

 علي328421
إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي لجير 

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرزيد هاشم عباس50030

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمصارع خلف عبدهللا70094

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعالوي عبدالهادي صالح33702

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكراسامة جبار محمد328838

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرزين العابدين محمد عبدالكريم49489



إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي احمد عبدالعباس429327

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكربراء سلطان طربوش508610

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرزين العابدين حمزة عبود226365

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحسن علي مزعل328633

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس محمد329584

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي نورالدين احمد508345

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  فاضل33743

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكررضا ثامر هزبر329006

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرسيف علي حسير 331486

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعباس علي محسن50304

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  علياكي 508478

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس علي328296

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكررسول محمد غائب48399

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعمر ضياء عباس50150

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي عامر نوري330750

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي حبيب احمد548463

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرخليل ابراهيم كاظم70001

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد ابراهيم77826

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمصطق  قحطان ابراهيم154223

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعماد محمد جواد48465

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي جبار جواد33760

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعلي حاتم مدحت68320

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعباس محمد عزيز329397

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرعماد عودة عباس49313

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا محمد50218

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرجمال سامي عبود429297

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالصاحب عبود429797

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكركريم مسلم زاير77874

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرسنان زهير عبدالرزاق49775

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكريارس ثامر علي49394

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادذكرفرقد ابراهيم دناش33873

دكتوراهالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىاحالم راشد خرباط49294

ي327754 ماجستيرالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  صي 

ماجستيرالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىدنيا اسعد عبود429731

ي مطلك387134 دبلوم عاليالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىنها ناج 

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىاسيا حسون حسير 429786

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىحنان شاكر طاهر49589

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىانعام كاظم عبدالحسن327826

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىمنار محمد سعد70221

ي عبدالرزاق33803 بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىانعام خير

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىشيماء فؤاد عبدالحافظ331954

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىسامية كريم نبات328866

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىهدى ضياء محمد429680



بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىايناس عبدالرحمن عباس50080

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىوفاء عبدالهادي صالح48593

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىندى محمد قدوري49242

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىزينب علي محمد48766

ي فنجان327923
بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىايمان راض 

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىسوسن صديق توفيق33838

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىرشا سعدي شكر24489

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىصدى احمد ابراهيم68818

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىامال ابراهيم محمود329836

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىداليا شاكر طاهر33738

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىارساء عبدهللا حميد330145

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىزينة جبير عبيد545873

ي ابراهيم18282 بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىاوهام ناج 

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىاري    ج فؤاد عبدالحافظ328049

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىلىم محسن نعمة65259

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىايمان عبدالكاظم داخل49202

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىباسمة عبد عالوي49549

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىضمراء صبىحي محمود70267

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىصابرين عبدالهادي صالح33780

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىهدى عبدالرضا جعاز68765

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىياسمير  صاحب جعفر49271

ى كاظم عبد545847 بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىعال عالء محمد50004

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىاالء قاسم محمد77811

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىخلود كاظم خابط508603

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىمروة عبدالزهرة كاظم77911

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىعلياء خلف لفته153907

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىثناء طالب كاظم508531

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىايمان جواد كاظم49328

ة عبدهللا كاظم430072 دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىامير

رجاء صالح محمدعلي508648
دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننى

نادية علي حسير 68653
دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىسهام نعمه راشد429114

ة ظاهر مغير429256 دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىامير

وق حسن كاظم507811 دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىرسر

ق عبدالقادر جبوري508490 دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىاستي 

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم عكلة33845

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىصبا قاسم حسير 508379

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىسعاد هادي عبيد49839

ي عكباية33898 كريمة لعين 
دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننى

ى فاضل خليل68938 دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىانتظار عاضي هادي69978

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىهبة ستار محمد33809



دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىايناس فاضل ثامر329700

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىغفران عبداالمير سيدمحمد33818

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىفاطمة ابراهيم حسير 508669

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىناهدة نجف كريم68265

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىهدى فيصل عبدالجبار50142

ماجستيرالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىفاطمة سعيد ابراهيم49793

سالي طه علي50053
ماجستيرالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىتبارك عامر جعفر50373

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىسحر جليل فرج33890

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىوئام رحيم مبدر49710

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىنور فارس صالل33655

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىهدى محمود عبدهللا70134

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىري  هام صباح سعيد508624

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىزهراء عالء عبدالحسير 48634

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىارساء قاسم محمد77787

هدى علي عباس48831
بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىاية عمار لطيف68888

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىهند محمود عبدهللا328976

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىبتول سعد رحيم49899

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىرؤى مغير عبيد33812

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىمروة احمد راسم30416

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىمروة حسن شلش77781

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىنورس محمد عودة77794

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىسمر رعد عجىمي50169

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىاية رحيم بندر33770

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىعذراء محمد جواد48726

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىسارة سمير حسن154401

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىايمان سفيان خليل50384

 علي مالح327809
بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىياسمير 

ي اسماعيل70179
 
بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىرؤى شوق

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىرقية خليل منعم33763

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىنور طالب مصطق 33782

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىبراء زهير عباس50017

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىلمياء جبار حاتم49738

 علي328277
بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىجوان لجير 

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىطيبة عبدالوهاب يوسف68907

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىزهراء هاشم عباس48375

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىزهراء سلطان طربوش329226

مريم سامي محمد49170
بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىمفاز فاضل عباس33650

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىسما حسن هادي48910

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىكفاح جواد طربوش77752

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىعذراء محمد زغير77901



بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىسما حسن عودة429502

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىانسام رحيم مبدر33826

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىوسام محمود كاظم77895

هبة علي عاكول61411
بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىسارة سلمان عبدالجبار49370

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىهالة نجاح سليم50111

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىسارة ابراهيم مصطق 50244

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىانتصار حسن حسير 50121

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىمريم احمد عبدالرزاق429755

دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىنور عبداالمير موس33709

هديل علي عباس328322
دبلومالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىزينب عزيز اسعد33796

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىاسماء طالب مصطق 33787

ي اسماعيل70198
 
إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىسارة شوق

فاطمة فوزي عبدعلي328562
إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىزينة جاسب رحيم49687

رباح علي سلمان77746
إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىحوراء عالء عبدالحسير 48566

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىهبةهللا نشات عبدهللا48893

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىشيماء محمود عبدهللا70146

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىحوراء منديل طربوش429150

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىدعاء فراس عبدالرزاق49027

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىكوثر كريم عبد33753

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىسهير اسماعيل حميد49223

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىايات رعد عجىمي49063

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىشمس حسن محمود75635

رقية زياد علي329082
إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىنور فاضل فرحان328815

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىامتنان عباس محسن508545

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىعلية زياد ابراهيم330323

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىمريم نشات عبدهللا48977

 عبدعلي545875
إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىاحالم حسير 

بان جمعة علي149593
إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىعال كريم عبد48546

 علي328515
إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىرند لجير 

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىشيماء سعيد جواد330222

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىخالدة بحت حسير 331365

بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىشيماء كريم رمضان33669

سوسن محمود علي545845
بكالوريوسالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىرافدة ظافر صفر33693

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىاالء محمد جواد70115

إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننىيشى شفيق حسن429635

هناء سامي محمدعلي49149
إعداديةالمشتل االول51112الرصافة-بغدادأننى



ماجستيرالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمصطق  يوسف ابراهيم415321

ماجستيرالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعمار محمد علي كاظم313753

ماجستيرالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمدصالح مهدي548454

 علي خضير313596
ماجستيرالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلوم عاليالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحمزة جاسم محمد548460

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمحمد كامل عطيه88057

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعباس عبيد محيسن77862

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمحمد درجال جي 414964

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحسير  خلف عبيد415475

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحسن يوسف ابراهيم503196

ي سلمان77815
بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمحمد هاب 

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعدي لفته مخيلف42868

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراحمد حسن خليف50382

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراحسان عبد حسون59048

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعالء جابر حميدي42884

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكررافع اكرم بالسم313757

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمحمد خضير جدوع415527

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد ابوكطيف78032

غام اكرم بالسم59404 بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرخالد قاسم الزم145983

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرنجم عبيد رسحان77629

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعبدالشهيد منعم صيوان313575

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرسيف حسير  مري    ح59014

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكروسام عبدالكريم فرحان59177

ي59361
 
بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرجعفر حسير  الق

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعمار فاكر عمير59336

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعالء صكبان جاسم146498

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعباس بهلول جاسم50401

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرساطع اكرم بالسم44577

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراسعد هالل عقيل313644

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمحمد افضل جاسم392875

 نعمة علي88177
بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرماجد حسن زعير 42848

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحيدر عقيل ياس50460

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرسالم حسير  هادي416326

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرابراهيم سعد نارص87893

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمهدي هادي صبيح77795

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراحمد مصطق  طارش146605

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحيدر علي عذاب155800

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرفاكر عبد الزهره جبار503206

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرغيث محمد حسير 77751

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكركرار سعد نارص548419

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  فنطول كاظم50305



بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكريوسف قاسم علي415851

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحسام شنون بادي43222

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمحمد فالح حمام313828

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحيدر عبد سليمان313642

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراسامة علي عبد50562

 علي عبد416490
بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكركرار سمير نارص415406

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحسير  فالح حسن414931

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرزين العابدين محمد حسير 43922

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالمهدي محسن313794

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعواد علي فهد398027

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعلي طالب عليوي416143

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراياد عباس عبادي50221

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحيدر منشد كاظم292065

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرخالد خضير عباس503174

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراحمد جليل صدام43265

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعلي خليفة صي 58974

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرصالح حسن هادي415360

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرصادق عقيل غضبان88125

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراحمد يحنر مهدي313633

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمرتص  عقيل ياس44425

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحسن علي محسن146520

ي43451 إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبدالمنعم ناج 

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعبدالمحسن شنور مهوس503325

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحسام عبدالكريم فرحان77986

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرسعيد جاسم عطية42509

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعمار هادي صبيح44703

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعودة داوي حسون44650

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعلي نجم عبيد146048

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحسير  سالم حسير 397170

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكركمال حسير  هادي50448

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمرتص  هادي عذاب87788

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  مطير416396

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحيدر بشير جابر506875

 علي جمعه506896
بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعلي صباح جاسم50212

ي415014 بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد باج 

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمثن  سالم حسن42795

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرطارق باسم وهيب415993

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراحمد عباس كاظم68052

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد محمود50230

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمحمود محمد سالم50206

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعلي مؤيد جبار414919



بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراثير قاسم مطير88149

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعالء سمير عبدالزهرة50361

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراحمد سمير عبدالزهرة503243

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبدالصاحب عزيز414943

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحيدر رحيم عسكر415559

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرهمام عباس سادة43858

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرسالم فاضل دحام313629

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكركرار علي جمعة44341

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمنتظر محمد حسير 313606

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعلي عباس محسن59288

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرالمصطق  احمد كاظم44497

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرريام نوح محسن59418

ي شالكة416347 بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرجعفر صي 

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرظافر عبدالرزاق مشيمش43282

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالحمزة غريب78004

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد عبدالحسير 44779

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعلي كفاح عبد416108

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحيدر عالوي حمزة50282

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرنهاد عباس فاضل548508

ي42978 بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحمزة عودة مشر

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرسيف علي محسن416536

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراري    ج هاشم جودة515075

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكررامي رعد مانع43019

ي منعم دحام509480
بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرهاب 

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراحمد عباس اسماعيل59242

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمحمد ياسير  خضير313708

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعباس علي عبيد50431

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعبدالهادي عبدهللا عدنان43875

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحيدر عواد علي50536

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمحمد عزيز حسير 313697

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل عباس503168

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمنتظر فالح عبدالحسن43936

 علي50524
دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراحمد حسير 

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمحمد سمير عبدالزهرة88134

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد عبدالرضا50332

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرالحسن علي شمس الدين50253

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحسير  شهيد كريم77652

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراحمد فائز علي88112

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  امير42412

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن خليف50174

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرسجاد خليفة صي 50475

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراحمد عودة داوي50456

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس اسماعيل59278



 علي هاشم50200
دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمحمد فؤاد كاظم503271

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد حسير 43598

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرصفاءالدين مرتص  عبدالمنعم43302

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد عليوي44545

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمنتظر حسير  خزعل44474

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكركرار حيدر جاسم43559

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمهند علي محمد415591

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكربنير  هشام كريم313838

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرفاطمة علي جمعة77890

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعلي اياد عدنان313773

ي313764
إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرزين العابدين جبار راض 

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكروليد خالد عالوي415933

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد جبار50628

ي50676
إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعلي عقيل هاب 

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعلي عواد علي43327

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعلي رعد ياس44616

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمرتص  عادل عبداالمير78047

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمهدي بشير جابر506850

ي50245
إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرحمن راض 

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكركرار يحنر محمود43080

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراحمد ساطع محمد43514

غام مجيد كريم42552 إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكررص 

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراحمد سالم حسير 397112

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعلي طاهر علي415305

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحسن سامي هاشم146638

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرسيف قاسم مطر415630

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرجعفر كامل مطلك50503

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرسجاد ماجد عبود313786

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  هادي548678

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعمار سعد كريم76245

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد شوكت50237

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراحمد كريم حسون43658

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرسيف عباس ولي44402

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرادريس مخلص حسون58989

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرليث سلمان محمد43688

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكربارق خالد حمودي313862

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمرتص  جاسم محمد43747

ي509505 إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكراحمد خضير خير

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحسن صباح فليح43052

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان عبد548435

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكريارس سعد كريم154838

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل كريدي63027



إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرجعفر محمد درجال414972

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعبدالعظيم عبدالحمزة غريب503151

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعلي حازم عبدالكاظم43830

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمصطق  فراس احمد503367

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن كمر42468

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعباس ماهر علي416013

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرعلي عبد صالح503355

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمصطق  وائل محمد44529

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرسامر محسن حكيم313640

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرطه عادل كريدي156421

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد حسن33554

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمحمد عبيد رسحان146114

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمنتظر جمعة خصاف415902

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحسير  نجم عبيد313741

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكركرار احمد كاظم503227

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرطاهر علي حمادي415499

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمحمد عبود شهاب88120

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرمحسن رسي    ح صبيح313890

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم محمد44745

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىايمان جعفر هوصان332223

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىاقبال خميس نصيف413643

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىبيداء عبدالرحمن شلش50396

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىناهده جي  جاسم77968

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىبدرية كريم نارص66528

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىميسون مجيد حامد548444

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىهناء حسير  عباس313565

اس جبار جاسم506879 بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىني 

ة علي سعود415661 سمير
بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىلىم سمير بشير77615

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىشيماء حافظ جياد44456

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىهناء جاسم محمد146619

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىكميلة جبار محسن416570

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىنورا حسن ابراهيم43411

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىفاطمة غازي كاظم228881

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد حميد44728

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىنوال مصطق  شهاب503333

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىارساء محمد جاسم42935

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىاسيل رائد جعفر43891

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىضىح صباح شاكر146022

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىلقاء نارص جي 87980

وق عباس خضير313626 بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىرسر

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىعواطف محمدعلي حميد313570

اية علي خضير313583
بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىسارة نجم عبيد146103

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىعلياء قيس كريم313871

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىرسى ستار حميد416304

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىاالء حسن محمد503184

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىخنساء سمير نارص415440

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىدعاء عادل كريدي63046

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىسعدية خضير محمد59215

ي وهان ياسير 43726
 
دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىكاق

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىندى محمد سلمان506826

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىعزيزة عبدالكريم عباس559783

ي مطر50316
دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىسىه راض 

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىانعام مختاض زاير332241

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىسلىم ابراهيم جالي87917

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىنهاد سليم جمعة416613

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىندى حمزه مهدي508421

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىنور عبدالكريم محمد414953

ي شالكه61778 دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىنرجس صي 

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىكوثر رحمان خضير503159

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىايات نارص فرحان506868

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىهناء حمود خلف313638

هناء علي حسير 415270
إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننى

ى جاسم محمد88070 إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىبشر

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىرسل رائد جعفر43768

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىهالة عماد سلمان561603

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىفاطمة نوري داخل327511

ماجستيرالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىسماء سمير نارص50528

ماجستيرالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىغدق محمد عباس50367

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىزهراء ستار عذاب77956

ابرار علي عبد42763
بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىيقير  جاسم عالوي50479

افراح علي حسير 59302
بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىرند ضياء عبدالحسن43156

نورهان علي جودة228923
بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىمريم باسم رحيم313818

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىصابرين عماد سلمان50261

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىزينب ستار عذاب77947

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىلىم وليد خالد43955

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىسلىم عبدالرضا جالي43976

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىزينب نعمة حمزة78024

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىنورالزهراء صالح هادي42814

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىمريم عزيز حسير 313728

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىحنير  هيثم محمد503286

مروة علي هاشم416429
بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىتبارك صالح هادي50268

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىعال منعم حميد415003

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىامالبنير  عدنان ترتيب59088

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىايات كامل كريم506893

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىفاطمة ثائر مهدي397339

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىاسماء رحيمة عبدالحسير 32893

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىمها سالم جاسم506833

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىزهراء سلمان محمد42997

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىنور يوسف جسام548450

ي416255
بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىنرجس اياد شمىح 

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىاية كريم مكطاع50326

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىنور كريم مكطاع59104

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىالزهراء كاظم حديد87518

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىانتصار حيدر بريسم44369

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىنور عامر محمود313615

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىهبة رحيم عسكر146539

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىرؤى ستار حميد416032

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىنور فالح عبدالحسن43910

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىهاجر مهدي هادي44760

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىسارة عامر محمود313734

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىنبا حسام كريم313851

رقية مهدي علي50189
بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىاية عبدالهادي جاسم87824

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىريم حافظ جياد43844

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىهدير خضير محمد332179

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىميمونة شاكر محمود44561

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىغفران مهدي صالح313613

ي عليوي503266 بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىانور ناج 

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىسارة مصطق  محمدصالح88164

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىارساء علي عبد50515

رغدة سامي هاشم50438
دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىسبا احمد عليوي77937

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىايالف مجيد كريم145940

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىاري    ج عبداالمير ذياب42444

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىاية ضياء عبدالحسن43137

نور علي عبدالحسير 146585
دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننى

رغد تركي علوي50468
دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننى

ي خميس43202 دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىعتاب صي 

هند سامي عبدالهادي415978
دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىميثم كريم عبدهللا496220

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالكريم حسون43352

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىنورة قاسم محمود87961

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىزينب نجم عبيد146079



دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىرشا حسير  حديد416197

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىنشين علي خلف77899

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىرنا عبدالرحمن شلش88001

شيماء علي حسير 50421
دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىسارة حمزة سلطان313724

ي50586
إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىفاطمة عقيل هاب 

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىحوراء صالح هادي50710

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىفاطمة رستم موس503188

غفران سامي هاشم50184
إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىامل رعد مخيلف326852

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىغسق غسان مجيد202169

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالرحمن شلش44676

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىاية سعد حمدان88088

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىعليه قيس جعفر508562

ق كريم حمزة88026 إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىاستي 

ي503299 إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىحوراء عباس باج 

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىرشا احمد حسير 548457

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىفاطمة محسن رسي    ح313621

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىنبا عادل عبداالمير78060

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىزهراء يوسف حسير 313688

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىمريم كامل مطلك414984

انفال علي حسير 59190
إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىنورالبتول عبداالمير سيدمحمد42531

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىجنان سعدي جبار43622

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىشهد عباس اسماعيل59264

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىرانية يوسف جسام548486

اية علي ايدام43801
إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننى

ي اسماعيل313879
إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىخديجة حق 

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىميعاد ثائر مهدي506883

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىسماء عودة داوي146485

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىازهار حسير  حديد44445

تبارك علي هاشم77877
إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىحوراء محمد خرص 59065

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىحوراء ثائر مهدي506888

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىزهراء يحنر مهدي313636

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىزهرة رعد عبدالكريم313746

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىايات حيدر مجيد503396

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىزهراء فاضل عباس503252

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىاديان شهاب احمد146143

رسل عواد علي50522
إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىسارة باسم رحيم313562

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىزهراء حمزة جاسم548467

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد جمعة87946



بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىنجالء جاسم محمد146682

ي43469 بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىندى محمد راج 

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىفاطمة اسماعيل مصلح59387

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىسيناء عباس كرم50425

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىرنا جبار لطيف72033

بكالوريوسالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىارساء ابراهيم مجيد313802

دبلومالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىنجالء بهلول جاسم58999

إعداديةالمشتل الثانية51113الرصافة-بغدادأننىاحالم داهي مطير77832

دكتوراهبدر51114الرصافة-بغدادذكرحيدر غازي حسير 36053

دكتوراهبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمد راشد محمد64088

ماجستيربدر51114الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي عزيز292474

ماجستيربدر51114الرصافة-بغدادذكرحيدر طالب جاسم291869

ماجستيربدر51114الرصافة-بغدادذكرستار عبيد عباس555686

دبلوم عاليبدر51114الرصافة-بغدادذكرنارص جمعة ربيع35645

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرزياد علي خليل502577

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمصطق  زياد جميل498976

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكررغيد حامد جواد35942

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكروليد ابراهيم مهدي552986

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم عبود502104

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرقيس عبداالمير حياوي509969

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرشاكر خالد حسير 501964

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي غازي خلف48560

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرصادق خلف علي63967

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعبدالكاظم عزيز حسير 292123

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكراسامة مكي محمود63817

ي عبد414534 بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرسعد كرج 

 علي مرزوك414138
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمثن 

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرحسير  عليوي حوينت76117

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالهادي صادق35922

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكررياض جواد كاظم291901

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمجديالدين عبدهللا فاضل416220

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرسعد عباس صبيح502000

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  كامل جاسم337111

ي حسير 63554
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرخلف شمىح 

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالحسير  صي 159246

 علي509585
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرصفاء حسير 

هان505872 بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكررياض منعم رسر

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرحسام مجيد وداي502644

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعبدهللا غازي خلف414556

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرجعفر هادي كمر414547

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمهند عزيز حسير 292114

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكررحمن رحيم دخيل63720

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرذر عبدالهادي صادق48217



بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرسالم علوي عكلة36063

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحسن عبدهللا عيىس561806

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرسيف والي علي36076

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعدي عبدالرزاق فليح414512

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرنوار ضياءالدين عبدالحميد502161

ي رزاق48175
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمد غن 

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم سيد414214

ي سهيل48428 بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكراحمد ناج 

 علي509593
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعالء حسير 

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرسعدون محسن فياض327267

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي جبار مونس292672

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرحمزة طالب جاسم48473

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعباس خلف علي509370

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالهادي صادق48213

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرليث عبدالكاظم كيطان48243

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكررسول مهدي حسير 501979

 عبدعلي502194
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرليث حسير 

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا حسير 292438

 علي صالح413701
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرحمزه خضير عباس35763

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكراحمد جمال يعقوب36926

ق علي خضير561805 بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكراستي 

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكراحمد حسن حسير 414203

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرسجاد عواد مزيد292543

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسير  بشير37920

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبد الستار عواد502058

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي محمد داود507501

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرميثم حسير  عيدان296400

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعقيل عباس حسير 502557

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكراحمد نارص جماغ291808

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرجبار عبيد عباس48583

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرابراهيم عيدان محمد48458

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرقصي صبار سلمان293042

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرعبد الرزاق سلطان حسير 35975

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرثامر سابط شميل36039

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكاظم كيطان293192

ي سهيل36619 دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرصمد ناج 

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرلفته جياد حسير 48252

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكريارس محمد حسن414522

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرمؤيد سعيد سلمان35912

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي مؤيد كاظم414561

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرصادق مهدي صالح65328

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمد شاكر عباس518224



إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكراحمد كريم جاسم48633

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكراسماعيل علي حسن502401

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرسليم جبار اسماعيل63869

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالكاظم محمد501994

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرعمار عبدالكاظم محمد414243

ماجستيربدر51114الرصافة-بغدادذكرليث مهدي عزيز35784

ماجستيربدر51114الرصافة-بغدادذكرعمادالدين محمد داود507513

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكركرار حيدر محمد48448

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكراحمد ذهب جاسم297181

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمد رزاق حسان36790

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي فارس عيىس292555

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرحيدر يارس صاحب552990

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرسامر نجم عبد552982

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس حسن36596

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعباس كاظم نارص63754

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمد حيدر محمد48120

ي احمود63947
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي عاب 

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد لطيف414504

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمهند صاحب مطرود36956

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرامير عالء كامل293118

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكراحمد كاطع سدخان502491

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرالمجتن  مناف جالل517357

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعمار ستار جبار509571

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرفارس رحيم عيىس48535

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعليالسجاد محمد راشد509976

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  سلمان48164

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جويد48142

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرحسير  فاضل صابر35838

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي عيىس يعقوب502560

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمصطق  غضبان علوان292725

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرضياء محمد صعيب36486

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرامجد حميد نزال158685

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمرتص  كريم عويد35957

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعد سلمان159208

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم محمد553004

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكراحمد سالم دلي292937

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي نعيم جاسم36028

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرحيدر وحيد عبدهللا48158

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمد بالسم حسير 75794

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكراوراس دعدوش جمعة292754

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعباس قاسم داخل48415

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمثن  عبدالكاظم كيطان36819

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرابراهيم جاسم محمد48201



بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكركرار عبدالكاظم كيطان414111

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم هاشم414584

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكربكر مىحي طه48302

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمصطق  طالب هاشم413653

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد لطيف414495

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرجعفر حميد جبار36530

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد64018

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرحسير  طارق عبدالحسن414468

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي ستار علي48613

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمصطق  رياض عبدالرزاق291972

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرضياءالدين عبدالرضا خلف507508

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرمثن  خزعل مزعل36511

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرصفاء حسير  حميد64052

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكراحمد حسن منجل48522

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرسيف الدين ماجد خليل36009

 عبدعلي48189
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

 علي97414
دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرعمر حسير 

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكراسالم عيىس مخيلف425692

 علي حمود75921
دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالجبار ابراهيم75976

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرحسير  شاكر ذياب48515

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكراحمد علي قاسم36891

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم مهدي48170

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمود عبدالكريم فضالة48208

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكررزاق طه عطية48495

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد519013

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي محسن رشيد48223

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرباسم محمد لفته36701

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  محمد502117

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرعمر علي عودة501943

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف عبدالواحد48280

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن حسن36992

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرجعفر عبدهللا مونس37135

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرابراهيم فالح حسن63451

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرحسير  فاضل خيون553003

ي502347
إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكريوسف حميد شمىح 

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالكاظم عزيز293738

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرمرتص  وليد داود552993

اد502568 إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرعباس علي رسر

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكراحمد جبار مؤنس502571

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرسجاد عماد خلف75912

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكريوسف جالل نعيم36382

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرمهند علي صالح41837



إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرمؤمن عمار مهدي502554

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرسجاد عصام خلف75840

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرصفاء حسير  عليوي37008

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكراحمد محمد عائد37238

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكراوس عادل عطية414225

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكراحمد خليل صابر292579

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرحمزة بادي فرحان36428

اد37070 إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرمنتظر علي رسر

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكربراء عمار مهدي502526

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرحسن محمد بردي36089

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكراسماعيل لطيف هادي36117

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرعقيل جاسم محمد48194

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي انور صبىحي37403

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد قاسم36662

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرقاسم كريم دبش48380

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد خلوهن292700

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرحيم فنجان75566

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرعبد هللا ياس خرص 414690

وز414569 ي فير
إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمد راض 

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان منادي502134

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمد رغيد حامد36538

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي سعد فاخر36476

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرحسير  حيدر حسير 502545

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن حميد37654

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرمرتص  جميل خير37530

 علي97469
 حسير 

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمود لطيف هادي36343

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرزيد كريم حسير 76096

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرصادق جعفر جاسم237347

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسير  نور37038

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرليث علي صالح36520

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرضياء صبار ابراهيم48204

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرزيد عبداالمير فاضل158710

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرعلي باسم لفته502438

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  عليوي36835

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالجبار ابراهيم75989

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكركرار ماجد طارق37275

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكراركان ضامن جي 159287

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرميثم كريم حسير 159566

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبد فرحان37437

اد36778 إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكراكرم حسير  رسر

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكريحنر محمود محسن502575

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرحسن احمد حسن502090



إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرعبدالمطلب مناف جالل517377

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرحيدر ثامر راشد159425

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرحسن يوسف موس36802

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرجمال جاسم ساجت159506

ي جي 35795
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكررعد شمىح 

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادذكرابراهيم قدوري رشيد552989

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرمشتاق عبدالرحمن احمد63701

ي حسير 293013 إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرجاسم خير

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد حسير 291938

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرامجد محمد عيد413676

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادذكرماهر علي سلمان48183

ماجستيربدر51114الرصافة-بغدادأننىندى احمد جمعة414484

دبلوم عاليبدر51114الرصافة-بغدادأننىبديعة محمود عويد561809

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىهالة راسم محمد48091

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىايمان سالم عبيد24532

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىنصيف رزاق دخيل76072

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىازهار صاحب دحام502449

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىسناء منىسي صالح414529

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىارساء عباس حسن502072

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىبيداء عبدهللا عبدالحسير 48550

اس جبار محسن48396 بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىرشا حسن عبدالكريم297161

سوسن علي جبار38042
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىلينا منعم عبدهللا294173

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىرشا محمد خلوهن502143

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىكاظمية حسير  عيىس561807

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىزينة جميل خوام63921

زينة مكي محمود75880
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننى

علياء عبدالرضا علي297175
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىاالء محمد خلوهن502048

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىسامية سعدون عبود48234

بيداء غالي حمود64489
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننى

هناء علي مهدي414233
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىخالدة مهدي جابر297189

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىغفران مهدي صالح291889

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىفضيلة محمود حمادي553000

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىتبارك مهدي صالح291878

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىتقياهلل رحيم ثجيل413665

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىغفران لطيف حالوي414122

سارة علي غازي416306
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننى

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادأننىخلود خزعل محسن159583

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادأننىشاملة مهدي صالح296489

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادأننىميعاد جاسم عيدان48098



دبلومبدر51114الرصافة-بغدادأننىقسمة حسن كاظم48408

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادأننىخلود شاكر محمود418322

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادأننىطيبة طالب جواد159592

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادأننىزينب سويف وبش297198

وز502068 ي فير
دبلومبدر51114الرصافة-بغدادأننىارساء راض 

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىساميه رسوال جياد398159

ماجستيربدر51114الرصافة-بغدادأننىانوار عباس حسير 35629

ماجستيربدر51114الرصافة-بغدادأننىنور حسون عليوي158678

ماجستيربدر51114الرصافة-بغدادأننىازهار خالد مسير552996

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىنور جاسم خلف35819

بتول تركي جواد36498
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىرنا حسير  جوجي48114

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىعبير عباس حسير 502153

ين حسير  كعيد413660 بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىيشى مهدي عزيز37222

زهراء علي حسن75818
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىايات حسير  غازي75935

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىهدير صالح مهدي93486

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىغفران محمد جويد48149

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىزينب ذياب منادي502562

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىايمان لطيف دهش48104

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىزينب محمد صالح75669

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىنور عباس عبد175877

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىرغد غازي شوكت292897

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىفاطمة كاظم عزيز36398

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىنور ماجد هاشم414652

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىمروة جمال جاسم48389

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىاسيل محمد صالح75711

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىمروة صالح شناوة18635

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىهديل احمد عبدالعباس36443

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىحنير  كريم حسير 63575

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىسارة نجم عبد552995

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىزينب فالح حسن42003

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىغزوان كريم حسير 76820

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىصفاء جمال جاسم159140

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىغفران جبار عبيد64119

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىفنار كريم هاشم292491

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىزهراء خلف مكطوف414146

خلود علي مكطوف35617
بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىمها جاسم محمد293221

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىندى عطا جي 48137

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىزينب لطيف ضاجي292423

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىانتظار عبد الواحد نارص501953



بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىغفران حسون عليوي159091

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىزهراء محسن عبدهللا561827

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىصفا جاسم محمد519031

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىافراح غازي حسير 36298

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىابتسام عدنان عزيز48130

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىسارة رافد عباس36852

ي292988 بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىاية جاسم خير

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىامال عاضي هادي36582

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىاديان رسول محمد64077

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادأننىحوراء خلف مكطوف414129

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادأننىرسى كاظم جبار48270

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادأننىارساء رافد عباس36872

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادأننىغفران رسول محمد48504

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادأننىزينب علي حمود64004

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادأننىاية حيدر كاظم63789

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادأننىعذراء عبدالحسير  هادي48153

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادأننىبيان جاسم حسير 64038

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادأننىاية حسير  نارص291905

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىرشا عبدالسادة شناوة292623

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىحنان صادق محمود502522

ي حمود37564
إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىهدى عاب 

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىنورالهدى عزيز دحام37719

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىكوثر ستار عيدان293170

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىفاطمة رحيم حميد37324

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىرهام عباس جي 76003

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىزهراء عدنان عزيز37487

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىزينة حسير  غازي292388

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىشفاء عماد حاتم502458

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىدعاء ماجد خليل37777

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىفاطمة حميد جبار140807

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىتبارك سالم علوي292604

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىندى ستار عيدان35673

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىاالء احمد رضا36414

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىطيبة حسير  نارص291917

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىقطرالندى جمال جاسم159522

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىدعاء حسير  عليوي36640

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىتبارك حسن منجل502041

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىامل محمد صعيب37749

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىرواسي رشيد عبد35994

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىغفران خضير شلش37958

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىزينب سالم عبدالجبار48260

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىساره كاظم قاسم37620

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىمروة حسير  عبدالحسن414186



رسل كريم علي502205
إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننى

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حيدر صبىحي75726

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىوهاد عماد خلف501933

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىلمياء عباس حسن63593

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىنور كامل جمعة502378

ي حمود37588
إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىاالء عاب 

روز مجيد علي38067
إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننى

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىريام محمد جويد37198

نور علي غازي36323
إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننى

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىمالك مناف جالل517391

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىتق  سالم علوي36359

بكالوريوسبدر51114الرصافة-بغدادأننىنغم فليح حسن35748

دبلومبدر51114الرصافة-بغدادأننىوجدان عليان حسير 175764

إعداديةبدر51114الرصافة-بغدادأننىسلوى هادي زيدان38536

دكتوراهاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالرزاق باقر102696

دكتوراهاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرزلزلة محمود عباس319584

ماجستيراالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح علي24646

دبلوم عالياالمير 91115الرصافة-بغدادذكرصفاء هادي محمد236275

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحسن عبد حبيب506189

ي خليفة319538
بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرقصي راض 

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحسن ماجد اسماعيل506152

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكررشيد حاتم جي 319766

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعماد صباح هادي319180

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرانمار جابر منىسي176003

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكريحنر عبدالكاظم مجيد318992

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكروائل عزيز كاظم318953

ي زامل540051
بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحيدر راض 

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرصادق عزيز عالوي506142

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحيدر نظيم زغير506227

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرصفاء جاسم سلمان236288

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق فرحان جسام540054

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعامر محمد ذياب103334

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرسيف سمير عباس104016

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعالء حمد محمد506224

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعقيل سلمان حنير 505883

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرفالح فضيل صالح369344

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحيدر سعدي حسير 301112

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرجاسب عبدالسادة صالح103983

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكررياض جبار سلمان331573

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرفراس مىحي محمود103936

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرامجد كاظم محيسن236265

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمحمد صاحب شنيور301169

ي236232
 
 علي رزوق

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرياسير 



بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعالء فاضل حلو505887

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعماد كاظم جوي25069

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرقاسم محمد سكر319628

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرهشام حاتم محسن103019

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحسن حاتم جي 301185

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم حسير 505893

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسن حسير 175817

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكريوسف عبدالرزاق محمود102066

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرسيف كريم مطلك506220

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح حسن24540

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرزاق مشعان506204

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم حسن369391

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرصادق عيىس جعفر506201

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمهند توفيق صاحب301156

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعدنان محمد بشير104073

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكرغسان عبدالرحمن حنير 301073

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعالوي حسير  كاظم103883

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكراحمد عبد خلف24951

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمصطق  صالح جعفر102666

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعالء صالح زوير506156

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح زوير506198

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكرجاسم فاخر حنيحن236307

ي369804
إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالزهره مناب 

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمصطق  جمعة عبد236298

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكررياض كامل عبدهللا506085

 علي جميل368958
ماجستيراالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحسير 

ماجستيراالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعبدالخالق جواد عبدالحسن505878

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحسام الدين سمير عبدالرحمن319149

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرثامر صبيح جاسم103090

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحمزة مجيد جميل202165

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكراحمد فرحان حاتم102170

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحسير  فيصل علوان102306

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد عبداالله506168

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرسامر مجيد جبار97234

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرزين العابدين يحنر عبدالكاظم236279

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمعي   موفق عبدالعباس24492

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمحمد وذاح صالح102797

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرفراس يوسف كامل283375

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكركامل حافظ كامل103148

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرسالم مكطوف صبيح24701

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرسجاد حمد عذيب104212

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحيدر فالح هادي102783

 تالي175740
بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 



بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرسجاد يحنر عبدالكريم236256

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعلي عامر كامل24990

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمحمد اياد محمد102136

ي540050
 
بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرسيف الدين علي رزوق

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد عبدالسيد202162

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعلي هادي عودة202187

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم عيىس102840

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرزاق سايب319030

ي104054 ي اللعين 
بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكربالل شاب 

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرزياد طارق عبدهللا301139

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرنورالدين ضياء داخل319494

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعمر رحيم مطلك25058

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرباقر جليل حمد24478

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعمار جبار محمد24437

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحيدر امير صيهود24942

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكرطيف رياض مهدي24451

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعلي حميد رشيد236304

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكرسلوان عبدالحسير  طعمة25022

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكرصفاء محمود طاهر97263

ي283436 دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكركاظم واجد لعين 

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعلي مصطاف داود506212

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحسير  حميد رشيد236303

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعلي عماد حميد319135

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمذري عطا محمد369161

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكراحمد الرفاعي عطا محمد506090

ي عدنان تسجيل505863
إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعلي تق 

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرسيف ذوالفقار علي301028

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكركرار حيدر لفته119246

ي نوري236297
إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكراحمد غن 

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحيم مطلك236293

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم عبعوب319075

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكراحمدامير  عبدالحسن رداد506103

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم عبعوب301100

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرجعفر محمد عبد505874

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمؤمل جواد جي 62913

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمصطق  يوسف كامل319803

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمحمد فالح فضيل103615

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكررسول حسن مطلك506210

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمحمد عامر كامل103527

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعيىس احمد جبار103071

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحيدر ذوالفقار علي300983

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعباس احمد شنان175727

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعباس علي جميل368911



إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرسجاد حمزة عبد319355

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد خنجر103759

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحسير  داود سلمان506066

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم حمادي103599

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمؤمل ستار جبار506042

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعلي نجم جويد24523

يل صادق عزيز506137 إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرجي 

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرزين العابدين فالح هادي102761

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحسير  ستار جابر236305

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمؤمل حيدر حسير 102017

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعلي سامر فاضل24929

را505869 ماجستيراالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعادل علي مير 

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالرزاق باقر102863

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادذكرزهير غالي دخيل103863

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكرعلي خرص  فالح506059

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادذكرسهام محمد لفته103780

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرمحمد موس عبدالحسن103469

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرهادي فرحان صالح25047

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادذكرحيدر رضا كاظم506071

ماجستيراالمير 91115الرصافة-بغدادأننىنشين سمير جبار236246

ماجستيراالمير 91115الرصافة-بغدادأننىمروه مصطاف داود511771

ماجستيراالمير 91115الرصافة-بغدادأننىمروة طالب نجم301055

ة محسن جاسم318932 بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىامير

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىارساء مىحي سعود103903

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىانتصار خليل حسير 540047

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىاسوان كاظم خلف102098

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىليل عبدالزهرة جوجي102907

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىاقبال حسن براج505876

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىرباب عبدهللا غضيب104097

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىحيدر عبدالزهره جوجي202185

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىامينة عليوي عبيد102566

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىنور قاسم هادي103111

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىرنا قاسم كاظم103800

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىاالء جاسم محمد175896

ي102587
بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىلميس سعد جناب 

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىزينة عبدالرزاق محمود104135

ى بشير جدوع102821 بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىهديل ثامر عادل175787

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىهدى مهدي طارش318901

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىاية مجيد سعدهللا102432

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىايه كمال عبدالعباس505908

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىهدير عبدالحسن رداد506105

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننىهناء شنون شايع202186



دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننىانتصار كاظم حسن301128

ي329845
دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننىلمياء محيسن مناب 

ي506033 دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننىانعام خلف عرين 

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننىليل شاكر حميد283408

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننىسىه حنون جاسم502713

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننىامنة رعد حاتم175719

ناديه علي جنديل368855
دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننى

ي103922
 
دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننىهند مهدي عوق

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننىنادية نعمة زابد24582

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننىضيفاء رحمن عبود369741

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننىسارة شاكر محبس506146

سناء علي جبار202196
دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادأننىابتسام جليل سلمان318965

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادأننىكريمة جساب حسير 101936

عذراء علي فخري102369
إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادأننىسناء كريم حسن102274

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادأننىرنا جميل جواد175751

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادأننىوداد محسن لزام24622

ماجستيراالمير 91115الرصافة-بغدادأننىزهراء مصطاف داود511773

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىمرفت مجدي احمد300149

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىاثمار كريم محمد24683

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىنورالهدى فالح حسن176066

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىنور عبدالرزاق محمود102045

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىصفاء هشام عبدالواحد25001

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىهبة هادي صالح104116

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىابتسام عذيب عبد24885

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىعذراء خلف كتوب103658

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىزينة سمير عباس25077

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىزينب حسن جاسم97382

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىصفا مصطاف داود511772

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىارساء احمد سايب176381

هدير ذوالفقار علي102997
بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىنبا كريم هاشم319560

ي25013 ي اللعين 
بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىشيماء شاب 

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىناديه عبدالرزاق باقر103631

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىارساء كاظم محمد102890

ي104302
بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالزهره مناب 

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىورود محسن جويد103575

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىختام شاكر عبيد175843

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىفرح اكرم حمدان24470

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىسناء صبيح جاسم104259

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىمريم عدنان سيد103997

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىبشائر عبدالرزاق باقر102980



بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىزينب يدوع صبيح24968

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىفاتن جمال عبد301198

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىسىح  ستار جابر236301

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىميعاد مالح حسن97344

ي102120
بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىرسل عبدالزهرة مناب 

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىاالء محمد جاسم24504

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىمريم كاظم عبعوب300721

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىنغم قاسم لفته506097

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىزهراء نصار خلف202174

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىزهراء فاضل جهاد236261

سارة علي عبود506111
دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننى

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننىحنير  مكطوف صبيح102962

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننىزينب ثامر عادل24672

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننىنشين مالح حسن97295

ي202164
دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننىرسور عبدهللا مناب 

افراح جعفر علي301092
دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننى

دبلوماالمير 91115الرصافة-بغدادأننىحنان خيون عيدان202172

رقية علي جميل331483
إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادأننىسلىم يدوع صبيح24832

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادأننىنور عبد محمد369666

سبأ علي عبدعون319738
إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادأننى

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادأننىزهراء محمود طاهر103725

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادأننىنور صفاء موحان102335

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادأننىسارة هاشم محمد506094

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادأننىبيادر عبدالحسن رداد319876

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادأننىورود محمد عبيد506127

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادأننىزينب طعمة محمد102630

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىميساء سالم حسن103553

بكالوريوساالمير 91115الرصافة-بغدادأننىهدى صاحب حمد25036

إعداديةاالمير 91115الرصافة-بغدادأننىميسون جاسم كاظم24844

دكتوراهالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرهاشم محمد زهراو502689

ماجستيرالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكروديع عاضي ضيدان66045

ماجستيرالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكررسول رحمان خداداد248307

ماجستيرالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرحسير  فيصل رشك502940

ماجستيرالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكراحمد رحمان خداداد58759

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف جمعة248281

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعدنان بهلول طالح35502

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمحمد عبد مرماص386903

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرزهير علي حسير 502860

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرضياء احمد سعيد62497

ي68577
بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعالءالدين حسير  شمىح 

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرنصير عبدالرزاق فالح68668

اس عادل رشيد68951 بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرني 



بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعالء بداي سلمان331427

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرضياء هدوان مهدي35412

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرتحسير  محسن عزيز68706

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعلي رفعت شوكت502634

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرهيثم جبار طعمة35335

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرخلدون علي جي 62527

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعمار عادل كتاب248324

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرخالد شهاب حمد333608

ي علي331376
بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرصفاء راض 

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمهند كاظم جعفر35123

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمازن عبدالحسن محمود35259

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعدي جبار طعمة35327

 علي333683
بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمازن عبدالحسير 

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعالء محمد حسن ابراهيم386930

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرليث احمد مطلك502793

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد مزهر68686

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكررسمد سعيد شنير 35532

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمحمود شهاب احمد334099

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق فالح35445

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكررزاق علوان عبيد67482

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكراسامة انيس ليلو331585

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمحمد نارص حسير 333591

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالعزيز عبدالحميد248180

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرايمن جبار كاظم35548

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكروسام محمدحسن ابراهيم386940

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعلي حاتم مهدي552951

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرخالد علي حسير 62573

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعالء حكمت امير 35655

 علي502947
بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدالمحسن خضير333786

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكراحمد ثائر محمد68893

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرفالح جمال عبدالقادر62741

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرميثم عادل رشيد68741

ي68844 دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرقحطان طاهر ناج 

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرصالح حسير  سلمان62665

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمحمد عبيد محمد248057

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمهند حسن علكة35084

ي صي 66187 إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرغانم عبدالنن 

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي حسن35624

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرخالد محمد محمود62756

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعلي حميد عبدالمجيد35285

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمصطق  داود عباس59002

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس جبار35685



بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرارشد جاسم محمد69512

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرسالم نجاح وحيد248081

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكريارس رياض خالد62769

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمحمد يارس محمود386888

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالعزيز عبدالحميد331578

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرموس حمود فرج69545

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرامجد عبدالرزاق شاطي69208

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعلي نصير عبود35774

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعمار صالح مهدي59354

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسير  فاضل35747

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرحسير  طالب فتىحي35738

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم صالح58810

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكراسامه طارق علي69137

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكراحمد ادهام عبعوب68969

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرحسير  فخري عباس331527

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرطيف صالح حسن35753

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم هاشم66583

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعيىس نارص عبدالزهرة331559

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعلي فالح حسن35315

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعلي كنعان علي62404

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعلي خليل ابراهيم59692

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرحسير  يارس زورة502663

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرزين العابدين علي نارص59600

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالكريم كاطع386948

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمصطق  صفاء حسن62969

ي68644
دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمحمود طالب منىح 

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعلي طالب ردام62856

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكراحمد عقيل حميد248341

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرحمزة طارق عبدهللا62647

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعبدهللا مازن حسير 59454

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعلي جمال عبدالقادر247991

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمنتظر ماجد صدام35538

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرحسير  عرفان عبد386964

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعلي صالح حسن59245

 علي نعيم35145
إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرامير كريم رشيد62558

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمحمد هيثم عبدالسادة62816

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعبدهللا صادق هاشم35229

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعلي احمد عباس67603

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرايوب مهدي عودة35039

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمصطق  طالب ردام35558

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكركاظم نجم عبد59674

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكروسام عزيز محمدعلي175884



إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرحيدر رزاق علوان62538

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر جبار35766

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعلي كريم هاشم156409

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرسيف علي عيدان502784

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمؤمل حيدر نارص67919

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمنتظر حمود فرج502621

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي احمد طالب561804

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمحمد هيثم محمد59274

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرايمن قحطان طاهر35641

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرالحسير  عبدالهادي عبدالحسن35572

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعباس عادل جاسب62628

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرصفا حمود فرج502627

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرحسن فيصل غازي59414

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  محمد561838

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم386912

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكركرار علي مجيد59086

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرحسن علي عيدان502606

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكررسمد فهد احمد35172

ي62464
بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكراحمد حسن راض 

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرحاتم كريم حمزة69155

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكربسام ابراهيم فرج67811

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرهيثم عبدالسادة حسن62842

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادذكرمنير رشيد علي35251

دكتوراهالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىكميلة طالب حاتم331380

ماجستيرالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىواجد نارص حسير 35470

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىمنال عبدالحسن محمود35649

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىرضية كريم خرص 229080

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىهند حسن علوان534526

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىسعدية هاشم محسن35521

فرح فاضل محمدعلي502981
بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىحميدة مراد خليف539910

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىعبير عبدالكريم مطر156449

ي62684
بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىشفق فاضل باسر

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىسهاد هادي حسن35603

ابتسام غالي علوان331489
بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىنىه زايد خلف502738

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىسىح  محسن فري    ح502769

رويدا خالد علي59379
بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىرغد كاظم حمزة67546

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىرشا كريم عطية35585

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىزهراء نارص حسير 35631

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىشذى منعم عبود35426

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىزينب لفته عبدالرضا35243



دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىجهان فيصل سلمان248016

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىزينب محمد جابر35432

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىمن  كاظم عيدان66558

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىاحالم كريم عودة502806

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىاحالم شايع سوادي66079

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىسندس جاسم زيارة35054

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىساجدة هاشم محسن66109

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىامال عبدالرحمن عيدان502854

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىهيام ياسير  احمد502819

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىسندس مكي خضير502839

هدى علي حسير 502799
إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننى

رفل علي عبدالهادي59157
بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىنور حازم وسىمي35268

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىانسام صادق هاشم59185

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىارساء علي نارص59531

مها علي حسير 59139
بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىهاجر رياض خالد35130

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىحوراء فالح حسن59657

ي علي ستار35380
بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىتق 

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىنور عبدالسالم فاضل35402

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىشهد صالح حسن62505

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىمريم جواد كاظم386901

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىزهراء سعد نعيم502613

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىشيماء كاظم حمزة331460

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىكوثر حميد عبدالمجيد35292

جوان سامي محمد بشير62885
بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننى

رقية علي مهدي68557
بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىرتاج حميد عبدالمجيد35275

بتول علي مهدي35568
بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىهدى عادل عبدهللا69531

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىياسمير  صادق هاشم35366

ايهان علي محسن68868
بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننى

مكارم محمد علي68930
بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىزهرة جمال عبدالقادر62875

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىطوس محمد قحطان502727

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىايمان رائد حميد69010

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىنور كاظم رحمة35455

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىابرار محمد فيصل502968

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىامال عباس نارص69489

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىهديل كاظم حمزة68725

ي جعفر69033
بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىاخالص راض 

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم حمزة35511

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىزمن شاكر حسون167168



بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىبراء جواد كاظم68124

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىرواء عمار سالم35721

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىسحر كريم عطية59321

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىمروة خالد محمد69182

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىضىح علي جاسم35236

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىزينب جالل خلف386918

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىداليا خالد احمد59058

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىوفاء عبدالرزاق مهاوي303418

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىمروة حازم عبد386953

ي فليح539908
دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىمريم وصق 

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىمن  حسن حاتم502643

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىسحر فهد احمد62730

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىمروة عبدهللا محسن68911

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىرقية ابراهيم شنيع35579

دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىرغد محمد باقر35262

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىايات وصال مصطق 62958

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىدموع ابراهيم محمد553020

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىرغد كريم حمدهللا35613

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىسىح  سعد كامل62481

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىزهراء مثن  خزعل62610

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىهديل مثن  خزعل62427

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىزهراء رزاق علوان67850

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىهيفاء كاظم عيدان59115

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىارساء وصال مصطق 62942

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىنشين عبد جبار35594

ي539909 نورالهدى رحيم هوب 
إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىثريا ابراهيم شنيع59435

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىتبارك محمود شهاب387094

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىتبارك هيثم محمد59220

يف248249 إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىنور شهيد رسر

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىزينب احمد طالب35159

 محمد علي333771
إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىتبارك عبدالحسير 

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىوسن محسن نعمة68005

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىنور جالل خلف35355

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىناديان عادل محمد بشير62453

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىرسل عباس نارص68626

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىرحاب يوسف جسام539907

إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىفاطمة خالد كاظم386971

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىانتصار برزان عناية35389

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىمنال شبيب سلطان502652

بكالوريوسالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىسوسن اكرم امير502600

ي67665 سميعة ابراهيم دب 
دبلومالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننى

فاطمة زهير علي502675
إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننى



إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىهناء هويدي كريم331535

ي248111
إعداديةالمعتصم51116الرصافة-بغدادأننىاسماء محمد مناب 

دكتوراهالمامون91117الرصافة-بغدادذكرطالل عدنان عبيد289188

ماجستيرالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمعد سلمان ياسير 540077

ماجستيرالمامون91117الرصافة-بغدادذكرفراس زكي هادي289417

 عودة حسير 549546
ماجستيرالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ماجستيرالمامون91117الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد داود289132

ماجستيرالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسن اجير جودة293269

ماجستيرالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسام محسن عرنوص289469

ماجستيرالمامون91117الرصافة-بغدادذكرايوب نوري صبيح525803

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعالء جاسم عبدالسادة95888

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي نارص حسير 78899

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرطالب محمد طالك335056

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعباس مزهر منشد511645

ي90985
بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  خضير شمىح 

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرصالح ثجيل سلمان289619

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمود كريم يازع332101

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسعد علي خميس289407

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرخالد بدر فرج332197

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي محيبس عطيوي89817

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد عودة حسير 90332

ي حسن79370
 
بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسعد الق

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكركريم صي  ساجت334680

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرصفاء عباس جواد332126

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد مهدي89710

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسعد حسن عبدهللا334652

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرناظم محمود ابراهيم334790

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكروليد حسير  حمزة90300

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس حسير 511500

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي عبدالرضا334576

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمهدي داخل عبد94536

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحامد غريب جي 93401

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرنزار حسن عبدالعالي332204

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسامر صكبان جاسم334940

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعقيل حاجم نايم194088

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحمزة دلي داود157242

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمود سلمان كاظم79341

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحازم رحمان علي79104

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمصطق  عودة داود194104

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي تركي جمعة79809

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد محمود سيد289104

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي طالب عبدالرحيم90571

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد نجاح حسن194096



بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرخالد غريب جي 90005

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرطه حميد مهدي289654

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعبدالرسول حسن عبدهللا332087

 علي194186
بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكريارس حسير 

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرانور كريم لفته289110

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرهادي جبار ثجيل90023

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد علي حسير 194105

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي محمود عادي289403

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرنجم عبدالحسير  كرم49685

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرغريب فاكر خضير60781

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرصابر عاكول عبد79986

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم شاهير 79849

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعدي احمد حسن289456

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق عبدهللا511650

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن عبدهللا332093

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  فالح حسن79290

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  علوان بحت541396

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكريحنر علوان بحت511485

ي عبد91216
دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعالء راض 

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  فارس332118

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد سعيد عالوي94254

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسام احمد علي289641

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرصالح هادي سلمان152785

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسن محسن صكبان94384

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد علي مسير89957

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرداود سلمان عذير79600

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد عبد مري  هج194063

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  ابراهيم فرحان79592

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي المرتص  عماد شهاب79654

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكراسامة جليل شالل511466

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان عبود78943

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد باسم محمد78862

ي332135 دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن فهد خاج 

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  الحاف عبود511487

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكراياد هاشم دلي511646

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسن علي ابراهيم91197

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرقاسم عبدالحسن محمد98979

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  حمزة289084

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسعد زيدان جمعة332170

هان289391 إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسامي علواش رسر

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي شاكر مجلوف76689

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعامر عبدهللا جواد334695

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرفاضل عبيس محمد332075



إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرخالد صابر حمود289179

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعمار هاشم عواد289134

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد قيس حسب هللا79508

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرهادي حميد محسن95454

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحميد ماجد عبد91499

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعمر فتاح مفي  78974

 علي خليفة540079
بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن سعيد289484

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكركريم كاظم كامل541395

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمصطق  مؤيد محمد93935

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعباس نارص حسير 97666

 محمدعلي عزيز60599
بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرزيدون عالء خلف334617

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد جمعه زويد289394

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محمد194115

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي رشيد وارد49951

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرامير محسن عرنوص194190

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  فائز يوسف95547

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسالم كاظم خلف79327

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد الفت79349

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرباقر عبدالواحد هندي95949

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعمار عبدالواحد هندي95695

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  محسن عذير79609

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمروان سامي مرشد79950

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرابراهيم حسن جخم93346

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمهند جعفر مكش334767

ي194110
بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء راض 

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرجبار جاسم طعيمة289399

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحاتم عبدالحسن كاظم289067

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكركرار محمد جخيور97405

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحيم حسن194066

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي ثائر علي332150

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد عماد كشاش79126

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  شامل عبدالواحد76677

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسيف حسن فارس99326

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرهذال مؤيد بحت289590

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحيدر مهوس خانجير 79645

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي حميد خيون289178

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم موس79084

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد شهاب احمد94292

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم شياع511462

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمرتص  عودة حسير 289173

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي فالح مهدي92128



بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكريارس خالد عزيز94119

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد حمزة والي91120

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد علي حسن289130

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكركرار حيدر عبد93808

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعمر سالم عبدالواحد61223

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرالحسن جاسم متعب94356

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكروسام غائب عودة49585

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم سالم79518

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي سامي مرشد289438

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمصطق  خالد صالح194084

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم علوان194257

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكراياد حسن علي79067

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكربهاء عبداالمير محمد95802

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  سعدون متعب79580

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي محمد ابراهيم93156

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكراياد ضياء كريم79188

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم دوي    ج89981

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمرتص  فائز يوسف78828

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمصطق  فائز يوسف99441

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعباس عبد شذر511631

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرباقر سلمان عذير289167

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرفراس خليل ابراهيم101269

 احمد عبدالحسير 194227
بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد حمود مخلف94078

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرباقر بهجت عيىس95992

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد صي  مطر97588

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعامر محمد علي عزيز60588

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمصطق  ماجد محمد78999

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي سعد زيدان332082

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم شكير91346

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد صباح غازي91965

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد خالد بدر289115

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسن علي عاشور511643

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرساجد عواد عبد511464

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكررساب نجم صالح79829

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسعيد نارص بدن511639

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمسلم عقيل مشالي289383

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير  جمعة78876

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسجاد قاسم حمود92838

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعمار حسير  ياسير 78922

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسجاد خالد محمود90630

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  نارص حسير 98106

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكروسام فاضل عباس194218



بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  عيىس منهل335007

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالعباس سكران511636

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكروسام بريسم صي 79412

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكررياض عبداالمير احمد78834

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعباس سالم عبود79993

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  محمد289444

 علي حسن511470
بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  مظلوم79963

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكريارس عبداالمير محمد511477

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعامر سعد زيدان194118

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمهند هيثم محمد511576

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي محمد بيدهللا103037

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  الحاف511489

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكريحنر قيس نارص289096

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمهند رشيد حميد525787

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحيدر عزيز فرحان101040

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكركاظم بشار عبدالحسن194058

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرصفاء حسير  شياع80006

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد علي نزال334810

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم محمود289597

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعبدالخالق شامل عبدالواحد76521

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد كامل ردام194233

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرصفاء رحيم كريم94154

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرثائر عبدالخالق هندي102203

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد جميل جياد289378

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمصطق  هاشم سالم79804

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرطارق سلمان غافل289599

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعالء محسن عطية511517

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  طالب عبدالرحيم80032

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم علوان95609

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرتركي صالل بوري101175

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحسن هادي عبد78726

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد نوري حسير 79361

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرقيس عماد فالح91156

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم دلي91866

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالكاظم سكران511472

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي حسن حنون275462

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد خضير حميد334599

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم فرحان511509

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمنتظر حسن كامل103446

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرجعفر كاظم فرحان511507

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسير  منصور96187

 رشيد تركي78837
إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير 



إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  جدوع خلف194206

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد ماجد محمد78955

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد اجير جودة293288

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرالياس محسن ويىسي96620

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكراسامة حسن علي289371

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمرتص  احمد عبدالحسير 289386

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرطه محمد منهل79615

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم عبود79665

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرفارس عيدان عليوي511519

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد عبداالمير احمد98270

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي عبدعلي عزيز95862

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمقتدى محمد مزهر79228

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن باسم94081

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي رهيف فهد79149

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  ابراهيم صغير289102

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسجاد غانم سلمان79202

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرزياد خلف حمدان511610

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن فارس93907

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد عباس خضير334739

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرناظم عدنان علي91774

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعمار جمال عبد194086

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسجاد عباس خضير289626

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمرتص  سعد سلمان79471

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمصطق  لطيف عبد79772

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسالم حسير  حيال74706

ي103073
إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعمار رحيم راض 

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد حسن حاجم96047

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكركاظم نارص حسير 91936

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحيدر صباح هاشم95753

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد صابر عاكول79977

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن حيال98137

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحيدر علي تركي79815

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي حسن فاضل91720

ي92310 إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسجاد طالب باج 

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن فاضل96170

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد مالك احمد332191

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد حميد عاضي99256

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن جخم90838

ي89915
 
إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسن علي رزوق

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعالء محمد هاشم511496

 علي89865
 حسير 

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكراياد باسم عبدالحسير 511641

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي عامر خليفة275240



إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكربهاءالدين احسان قاسم97890

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعبداالمير محسن عذير79403

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد بندر سكران511573

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد منهل79629

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمرتص  فاضل عبيس96737

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي نوري زامل97732

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  مثن  مزود194215

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمصطق  رشيد وارد101301

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن هادي511619

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسيف سالم دوي    ج97445

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سعد عبدالواحد289162

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد عبدالحسير 103518

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم موس96075

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسعدون صباح عزيز511621

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعبدالعزيز عبدالكريم جاري79006

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرامير خالد حسن511494

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمصطق  محسن عبدالكاظم80103

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسجاد ابراهيم حسير 96815

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمراد مجيد مراد76198

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكركرار طالب عبد93267

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرزين العابدين احسان قاسم98923

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد عبدعلي عزيز79658

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمصطق  رهيف فهد78872

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسجاد علي فتات194078

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكروسام حسير  عبد92622

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمهدالدين مهدي سلمان97908

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي محمد94437

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكروسام طه هادي334557

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرباقر احمد جويعد78883

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي سعيد خميس194114

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  قيس نارص79969

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمهدي نوري زامل93537

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرليث قاسم دوي    ج94028

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكركاظم حسن ابراهيم92453

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء عبدالحسير 289168

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل عبيس78868

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرسعد ابراهيم شكير91747

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمنتظر محمد علي78929

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكركرار قاسم عبدالحسن94213

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكركرار حسن جخم92213

ي93036 إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالكريم عبدالنن 

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمنتظر عيدان عليوي511522

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمؤمل عادل عيدان289612



إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي محمد منهل98031

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكريوسف سعيد سلمان97766

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسن حميد محمود99413

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعبدالهادي مثن  مزود194097

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرياسير  حسن جخم90088

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد عبدهللا78967

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعلي جميل جياد511554

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحمزة مجيد عبدهللا207718

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد سلمان80025

ماجستيرالمامون91117الرصافة-بغدادذكرصدام جاسم محمد511491

دبلوم عاليالمامون91117الرصافة-بغدادذكرضياء احسان شمس289116

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرباسم شياع شنير 334497

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرباسم حسن سلطان49624

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرحسن ابراهيم هادي89637

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعدنان هادي ماهود79944

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد لفته78853

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرضياء كامل كعيد101355

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرجودة فهد عودة79838

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعقيل عباس عاضي79036

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسير  كاين194091

ي289397
إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرعباس خضير شمىح 

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرجبار غازي مكلف79209

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادذكرصباح كامل كعيد101211

دبلوم عاليالمامون91117الرصافة-بغدادأننىاخالص عايش شنيشل91050

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىبيان موالن خلف194103

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىسناء عباس طليع91095

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىاسماء شلش محمد516923

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىسحر عبدالحسير  نهير511516

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىاسماء عزيز شمام351874

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىشيماء خلف موس289090

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىايمان عبد كريم79781

ي335028 بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىامنة مهدي ناج 

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىزينب حمزة والي511525

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىمروة هادي محمد511765

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىنريمان كريم حدوان89741

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىاسماء رحيم حسن511535

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىاالء فاضل حسن95515

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادأننىزهرة شياع شنير 525799

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادأننىوفاء عبد عباس511504

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادأننىرقية عزيز ساجت334712

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادأننىخالدية كاظم محمد549559

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادأننىلينا فالح رحيم33435

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادأننىعذراء احمد كاظم540078



ي511502
دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسير  راض 

ى محمد علوان511590 إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىبشر

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىزينب عزيز ساجت91014

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىوفاء احسان كاظم78820

 علي289603
ى حسير  إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىبشر

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىعلية داخل عبد89787

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىزينب غالي سعدون289093

ماجستيرالمامون91117الرصافة-بغدادأننىهالة كامل عبدالواحد79077

ماجستيرالمامون91117الرصافة-بغدادأننىفاتن غائب عودة49435

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىدالل رشيد وارد50069

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىهدى حيدر شاكر49654

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىاية غائب عودة49333

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىهدى فالح عبد78754

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىرهام فرج خليل194069

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىغفران رحمان محمد194077

 علي مزهر79822
بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىحنير 

جيهان علي حسن102129
بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننى

انوار حسن علي80020
بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىهالة صباح غضب79016

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىعبير كاظم شاهير 78857

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىعبير جعفر كلف89597

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىصبا مهدي جابر94594

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىاية هاشم سالم79529

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىهبة سعد عبدالحسير 79117

ي حمود103411 بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىحسناء خير

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىامال فرحان صدام92995

ي79879
بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىخديجة هاشم راض 

مروة عبدعلي عزيز79044
بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حسن سعيد289570

رحاب علي حسير 80126
بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىفاطمة جاسم محمد94256

زهراء كريم علي289176
بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىايات جمال عبد91433

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىدعاء عودة حسير 334837

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىنور منير درهم94144

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىجوان سعد زيدان289389

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىاسيل كاظم شاهير 78847

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىحنير  مزهر كني 79262

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىحنير  عباس شياع78913

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىوديان حسن فارس93457

ق جاسم محمد101105 بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىديانا صبىحي صيهود289170

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىزهراء صالل بوري101232



ي حمود79999 بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىنشين خير

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىنور حازم محمد79871

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىدعاء فخري حمدي289156

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىنبأ عيىس كاظم91841

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىسهام مظهر عبدالعزيز79307

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىوسام مؤيد هادي332181

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىحوراء مشتاق طالب79056

خمائل عبدعلي عزيز79142
بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىعذراء جاسم محمد79858

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىرساب حسن علوان289112

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىوسن مهدي محمد93867

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىعبير احمد لفته96954

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىشيماء حسون ياسير 101137

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىميسم محمد حسن93242

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىسارة صباح جاسم289585

ق عادل مفي  96146 بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىارساء شوكت صالح78812

رضاب علي حسير 80148
بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىرواء جبار محمد289450

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىفاطمة فاضل عجيل194109

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىغادة شامل عبدالواحد289160

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىاسماء رعد جاسم78797

ي حمود78776 بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىاسماء خير

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىمروة سعد عبدالواحد289117

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىغفران ابراهيم حميد97860

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىحنان حسن فارس93504

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىاالء حسير  مظلوم79732

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىعلياء حميد خيون50285

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىدعاء فهد قاسم80078

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىنور فخري حمدي289144

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىنجالء عباس خضير289185

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىاالء فاضل نهير194070

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادأننىحوراء مزهر كني 79163

هيلة علي عبد90256
دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادأننى

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادأننىهدى حسن عبيد194112

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادأننىنور خليفة حسن79450

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادأننىمريم خليفة حسن79439

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادأننىغصون احمد معيش79427

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادأننىزينب حسن علي80012

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادأننىلمياء كاظم عبدالعباس194252

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادأننىمنال فرحان صدام79028

دبلومالمامون91117الرصافة-بغدادأننىدنيا محمد عباس194106

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىزينب محمد خليل91694



ي منعم289632 إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىتبارك ناج 

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىسىح  مؤيد هادي289107

ي511625
إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  راض 

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىجيهان حازم رحمان79092

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىزهراء عباس سلمان332139

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىهديل داود سلمان94178

رسل علي مدلول511459
إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىدعاء سعيد سلمان92269

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىسندس عادل مفي  98208

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىبتول جاسم محمد78888

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىضىح سالم نصيف78803

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالعباس سكران293853

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىزهراء محسن عزيز194079

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىاسماء حسن عبد194214

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىمريم رحيم ثجيل511634

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىزهراء فاضل نهير194073

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىوجدان حازم رحمان194209

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىضىح مشتاق طالب96255

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىاالء جليل جمعة289099

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىفاطمة نارص حسير 89557

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىسارة خورشيد مجيد78988

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىمالك فؤاد حكمت92938

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىسندس شهاب حسن96295

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىزهراء كامل ردام194099

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىزهراء عادل مفي  97967

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىعلياء فرحان صدام194081

تبارك جاسم علي97531
إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىبيداء جواد كاظم334899

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىرسل كاظم شياع511512

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىنجلة حسن حنون93965

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىاية حسير  خضير78980

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىصفا سعد عبدالواحد289118

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىضىح جعفر عباس96883

وق محمد عبد511647 إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىرسر

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىزهراء قاسم بجاي98305

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىشهد شهاب حسن79461

هدى علي حسير 194094
إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىمنتىه صابر حمود79675

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىسوزان نجاح ابراهيم79638

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىنورالهدى ابراهيم حميد98890

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىفاطمة خضير سعيد101080

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىمريم مهدي محمد94002

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىتمارة صباح جاسم289580



إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىتغريد رحمان كاظم275686

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىهناء باسم محمد96020

إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننىنبا شهاب احمد98832

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىامل محمود ابراهيم386155

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىكواكب غانم مهلهل90960

بكالوريوسالمامون91117الرصافة-بغدادأننىرجاء هاشم موس79683

فضيلة علي عبد91610
إعداديةالمامون91117الرصافة-بغدادأننى

ماجستيرالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد نارص محسن36318

ماجستيرالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد كريم شبيب155176

ماجستيرالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرخالد زمام عامر561594

ماجستيرالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي جابر محيبس290181

ي223183
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرجبار كريدي حسوب 

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرغازي جاسم ثامر228176

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد نارص35610

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمديح حسن حمود225050

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحاتم ناهي مطير154731

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسالم نارص حسير 511435

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكركريم حسير  سعيد154806

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسامي هادي نايف289828

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد نارص225025

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسالم جبار محيبس289938

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعطا هادي عويد223287

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمثن  عبد محمدحسير 486793

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرنعيم محمد حسير 511341

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرهيثم سامي هادي290068

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرنعيم موزان فيصل486844

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسالم غيام صابر289861

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحسن خلف نايف36092

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكررحمن حامد سمير36021

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم رضيوي153513

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكروسام امجد صابر223276

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرنارص وادي زامل302483

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكررحيم ريسان رسن289199

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  سلمان طليب486633

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرجبار عباس علي223980

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد لفتة حمد151275

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحسن علي حسير 26606

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعدنان سدران مخور36032

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعماد رسول علي222740

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعباس محيسن روي  ىهي36141

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرزمن صاحب عنصيل153052

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم حمود26627

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد رحمان زاير26614



بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعادل كاظم كريم155188

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن محيسن روي  ىهي225635

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراياد خميس شامخ487237

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرضياء محيبس دحام154376

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعبدالسادة علي عبيد289837

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد خماط صالح151668

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  نغيمش فرج511411

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراسامة هاشم نعمة487160

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراكرم كريم علي289283

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن ثامر ثجيل540048

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسيف عبدالواحد راهي539995

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرنعيم عليوي مسير152887

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد جبار محسن289276

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحسان فالح حسن156092

هللا176677 بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي سامي خير

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرصادق كريم حسير 511415

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 511439

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرباسم مطشر طعمة26779

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  صبيح عبدالحسن289797

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسجاد سمير محيبس511337

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعالء محيبس دحام487324

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسن شهيب289865

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكروسام جبار محيبس35765

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحيدر نعمة نايف511372

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  رحيل نغماش157199

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرثائر صالح هليل487193

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسمير فدعوس عذيب223125

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسالم عطشان مطير228355

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  خضير حميدي486949

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرفليح حسن معلة35661

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبدالسيد سدخان154674

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعباس تركي طعيمة151549

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  هاشم جبير223208

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرزياد خلف محمد487176

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسلمان ابراهيم فاضل154683

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعصام كاظم سدران290209

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرجاسم حسير  سعيد224707

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن حمود223435

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرصدام كاظم سدران184190

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمهند مهدي سلمان36213

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرماجد جمعة عباس35781

ي511401
دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرخالد كاصد شمىح 

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرجبار عاضي خواف487204



دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن شهيب290062

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي عباس كاظم157256

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي بريسم مرشد486830

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرصالح حسن حمود184274

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعزيز فليح حسن487417

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعبدالرضا عودة بطي224109

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرفليح حسن حمود153498

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسهيل حميد حسن151496

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعطا عثمان طعيمة487276

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسالم ريسان رسن486913

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسالم جابر وهيب152705

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعبدالسادة حمود بخيت153280

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي يونس يعقوب505804

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكربهاء يونس محيسن155002

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحيدر علوان والي176663

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  مزيعل289973

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم سيله152911

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحيدر شناوة عبدالحسير 224460

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرليث شعبان سدران290091

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحسن حسن ميس153472

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن جبار عباس224089

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكركرار حسير  فندي35687

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرتحسير  كاظم سعد151747

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد عويد عذيب486811

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرلطيف جاسم محمد35845

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي عبد عون525872

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن عيدان36051

 علوان والي176608
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعسكر فليح محسن156115

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد علوان152415

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمصطق  ماجد حمزة487466

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرغسان علي حسير 228604

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد شاكر منجل157293

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمالك حسير  ثجيل222706

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرباقر فالح شالكة157016

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكركرار صاحب عنصيل225160

 علي عبد289935
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسعد مزهر عبد153946

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرفيصل عزيز ظوي  هر289324

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسام طالب عبد26576

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد حسير 290049

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محسن جبوري511325

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  زمام عامر35304



بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسجاد سعيد دنيف289689

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعالء معن اسماعيل155149

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي صدام كاظم26493

ي223269
 
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسامر سالم الق

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكركاظم علي خضير289801

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي فليح ابوالعوص35962

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي كريم صوين155913

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحيدر غيام صابر36225

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم سعد289896

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد عباس حبش289292

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  فاضل خريبط289329

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراثير عيىس جويد154847

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعالء بشار عباس511335

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمد وثيج35991

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرفيصل غازي جاسم154992

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس مطلك289335

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  سعدون نارص36005

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح ثامر36235

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرميثم حكيم حسير 154863

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكركرار مؤيد رحيم511432

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن حمزة قاسم226655

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرباقر سعيد دنيف290099

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  طالب سلمان290071

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمصطق  ثامر عودة184389

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحمزه رحيم لفلف154563

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكربسام كاظم سدران289332

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالحسن عطشان36064

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن جبار رضيوي151952

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن رحيم حسير 227490

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد جبار كاظم487262

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن علوان والي176595

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرباسم فرج جبار176586

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم عبد157186

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرابراهيم داود سلمان176564

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم حمود35341

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا حسير 155284

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالواحد راهي289872

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعباس غازي جاسم36158

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرفرحان حميد حسن153921

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكررحيم خضير عبدهللا223149

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحسن ثامر ثجيل223102

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعباس رحيل نغماش154833

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد خضير علي228509



بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكروائل عبدالحسير  زغير154916

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد طالب مسير290033

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمصطق  خليف عبد486960

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرفالح حسن كريم227467

ي505791
 
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرانور صبيح الق

 علي226995
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعباس جبار جدوع36189

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي جمال وشك289885

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرماهر جاسم قزموز156949

 علي حسير 155268
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرامجد علي جابر184366

 علي26825
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسام حسير 

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكروليد حبيب نايف35857

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن خضير عباس223258

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمصطق  سوادي شايع152596

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحسن كاظم هدهد35829

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد شعالن سدران35883

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحسن مزيعل عودة289218

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرجبار حسير  سعد225097

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحيدر ثامر ثجيل486788

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمنير عبد حسير 26672

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرليث كريم فليح289326

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرفالح نعيم كاظم26837

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعالء كاظم سلمان35272

ي290080 بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعباس خليل درين 

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكركاظم نارص حسير 290198

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمرتص  رعد مجذاب157220

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم رضيوي289956

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكريوسف حسير  سعد227078

غام علي حسون155089
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكررص 

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سعد غانم26831

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  عبد حسير 26597

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسعد هادي شبيب90731

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمالك شعالن سدران289321

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحيدر قاسم رهيف223281

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكررياض علي كاظم227448

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسام جمعة حسون36130

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرامجد حسير  سلمان227420

 حسير  خلف157307
دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ي505794
 
دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي صبيح الق

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراكرم خصاف حمود156388

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن شهيب155200

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرباسم حسير  وجر487189



دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد جمال وشك487303

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرباسم عباس مزيعل289887

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي فهد وادي486801

ي225502
دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرجعفر خالد شمىح 

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعماد كاظم سعد487452

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسجاد رزاق محسن153528

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعدنان لطيف خليف227567

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم صي 153253

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكررياض هاشم محمد511397

ي511404
دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي قاصد شمىح 

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكروسام جمعة حسون225002

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكركرار شناوة عبدالحسير 224419

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرشنان جاسم محمد228240

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرفالح دليل جبار35317

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  ماجد عبدالساده155215

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي رزاق خضير35589

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمصطق  نعيم جابر154818

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرزياد حمادي غضيب155868

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  حسن ميس36378

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراسدهللا حمزه عزيز26934

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعماد حسير  بريدي227314

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي ثامر لفته26588

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد فرحان156370

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي سعيد دنيف237517

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن غافل دريب289819

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم جودة156835

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمؤيد عبدالسادة علي290119

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكركاظم عبدالحسن مكطوف350835

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعقيل حاتم ناهي156154

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرباقر غازي جبير487013

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمؤمل عيىس جويد511419

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرخالد عزيز شالكة151685

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي هادي جودة486972

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمرتص  صباح رسن156486

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسجاد فليح حمود151842

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي فالح حسن225860

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكركاظم رزاق خضير154188

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرنورالحسير  محمد جابر540009

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعباس فالح دالم487382

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمنتظر سعيد دنيف289273

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن تمن ابوالعوص157137

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد ستار مهدي227535

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد جابر222842



إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرهاشم جبار كريدي156927

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن زهير ثجيل223034

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرباقر عطا هادي289676

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمنتظر هليل علي222870

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم محمد227205

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد جميل قاسم222931

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمرتص  عدنان حنظل511331

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحيدر محسن عباس155736

ي جابر227169
إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعباس هاب 

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكررعد كشيش حسير 151907

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن اسعد مسير151108

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمنتظر شاكر فالح487036

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكركرار حسن كريم156047

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد كريدي227104

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرطارق عزيز فليح487126

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي حسن خلف290201

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمرتص  يونس يعقوب505800

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعباس كاظم مدير154289

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم محمد289981

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرقاسم جميل قاسم157103

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعباس لطيف غيام155331

ي152937  علوان عبدالنن 
إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد نعيم دليل154120

ي487071
إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي ثامر حبىسر

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  غازي جاسم487112

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمهند رحيم عبدالحسن227274

 علي جاسم487154
إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد خليل عليوي486806

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمنتظر صبيح محيسن157246

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالعباس حسير 153459

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالسادة حمود223016

ي جبار224368
إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن منىح 

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن غازي جاسم157319

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم حمود151774

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن محمد جي 154898

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد رشيج بدن227126

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسلطان حسير  خضير226977

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد عبدالسادة36080

ي جبار176486
إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحيدر منىح 

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد كربوس222882

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد سعيد حمود225182

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي يوسف رسن153417

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  محسن خلف154354



إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمنتظر جبار كريدي155652

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرصادق رشيد محيسن36111

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن علي صابر486795

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسيف شعالن سدران36199

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمقتدى صالح كيطان225804

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرباسم فليح عبدالحسن290184

هللا289666 إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرسيف حمود خير

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعبدهللا لطيف غيام223354

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي محسن علي222974

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد كريم عطيه289681

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد نجم عبيد511338

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد نعيم دليل227056

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحيدر طعمة زغير289671

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي دالل جاسم227034

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن جواد كاظم511368

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمصطق  لفته عبد الحسن156071

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكررائد محسن حسن505797

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي كريم عطية290101

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعباس عبدهللا حسير 540000

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعباس رحيم دليل223375

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد ساير35871

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن محمد صاجي36305

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن كاظم سلمان155667

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمصطق  مديح حسن487001

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  عامر290075

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيم عبدالحسن227656

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد صبيح امشالي155133

 علي حسن224339
إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعباس عالء حنون486940

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا عطيه156191

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعبدالخالق محسن جبوري159269

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد يارس عواد228120

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحسن رحيم علي153345

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حكيم حسير 154156

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعبدالهادي خصاف حمود154219

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسن جاسم غاوي511379

 علي227344
إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعباس حسير 

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد دحام حسير 154418

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحكيم جليل جاسم176502

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  صابر222993

هان151363 إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد كريم رسر

 علي عودة153302
إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي فيصل حسن155108



إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد سعد شاكر414428

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم محمد223240

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكروسام كاظم سدران26793

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي ثامر عليوي223169

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحكيم حسير  عويص487184

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرصباح بريسم مرشد36175

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  خضير نارص152453

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  دخوت525874

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعدي حسن حمود228396

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرنعيم ثجيل جي 223250

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكررياض سعدون جاسم511323

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد عودة شنان487441

س مطر176512 دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسون رص 

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالعباس حسير 35643

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرعامر حنش حسير 225784

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد مهودر184377

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرغانم عطشان مطير223196

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحميد عويز مري487199

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرطعيمه جاسم حسير 225764

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحسير  راهي سالم290193

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكراحمد عزيز عطية153442

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرحيدر فضالة عباس227223

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد رضيوي153370

دبلوم عاليالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىنجاة عبدالرضا كاظم511426

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىانتصار عباس نجم224833

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىرجاء كريم حسير 156212

ندى علي محسن228494
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىبلقيس صاحب طشحيل228302

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىالهام جليل برغش226692

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىحوراء سعدي مزهر155765

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىنادية نسيم فاضل525878

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىغفران نعمة نايف511376

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىرائدة عبدالعظيم سلمان228652

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىصفا جبار محيبس26725

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىغالية عطوان جلود223411

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىختام جليل برغش151623

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىوداد قاسم عبيد228575

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىحال جليل برغش226808

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىارساء شامي هادي486622

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىهدى جبار رضيوي289843

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىمروة جبار محيبس511406

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىبتول مسير سعدون26758

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىسمية قاسم رهيف26709



ماجستيرالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىياسمير  عباس مطلك290112

ماجستيرالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىنشين خضير كاطع290055

هان35790 بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىشيماء نعيم رسر

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىغفران قاسم سابط155721

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىانعام مهدي كيطان157161

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىساجدة جبار عباس224974

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىسناء غازي جاسم226356

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىمروج عباس مطلك290117

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىبتول نارص محسن35399

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىحوراء سالم رشك26678

علياء مكي سلمان223380
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىامل فاضل محسن289322

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىالتفات عزيز شالكة35743

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىزينب فالح شالكة35385

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىخلود عبيد سعد157038

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىبتول لطيف شبوط35813

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىنجوى عبدالزهرة عباس228325

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىسىح  عبدهللا محمد26643

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىدهاء هويدي كاظم176684

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىخولة خالد ياسير 26744

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىصابرين قاسم سابط225075

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىمروة محسن حمود26455

ي عليوي289342
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىنوال ثوين 

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىانعام معن اسماعيل26477

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىاسيل عيىس جويد290088

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىانعام كريم غضيب176527

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد رضيوي289951

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىازهار محسن عبدالحسن26738

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىنوال بريسم نسيم26819

ي عبدالواحد156316 بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىابتهال ناج 

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىهبة شعبان سدران290093

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىاخالص عزيز جابر156967

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىافتخار سالم عباس226748

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىمنال كاظم حمود35717

احالم علي حسير 226947
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىنورة حسير  قاسم226730

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىايناس حسير  خلف35731

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىزينب حمادي غضيب154501

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىارساء سالم رشك289327

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىهدى نارص محسن35519

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىاالء كاظم سالم176578

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىغفران طارق خضير26771

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىاقبال كامل جويد228475



بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىنورا محمد جعاز26632

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىحوراء هاشم فرج223403

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىزينب عبد هللا محمد26652

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىزينة حيدر كاظم511417

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىعلياء عدنان فليح226594

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىدموع جابر خلف289883

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىرنا كاظم سلمان26623

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىنورالهدى طالب عبد228373

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىرجاء فهد محمد152963

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىانغام نارص محسن225693

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىفردوس محمد وثيج151452

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىسمر محمد عبيد63692

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىمريم عليوي حسن289945

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىزينب فاضل خيول226043

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىوسام حسير  ثجيل511442

 علي153984
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىنور حسير 

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىشذى سالم عباس226789

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىزهراء سالم رشك26700

ي150965
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىسارة خالد شمىح 

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىدعاء شناوة عبدالحسير 487293

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىفاطمه سالم راهي289333

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىزينة جابر خلف154049

نورا تركي حسير 511391
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىلينا ابراهيم عبدهللا487167

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىرحاب يوسف رسن222639

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىصابرين جاسب وحيد228631

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىمريم احمد مظلوم487217

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىانعام فاضل خشان223395

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىسارة سعد شاكر487312

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىزينب غازي جاسم155050

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىشيماء عباس محسن228201

عبير هليل علي184437
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىدعاء عزيز شالكة26812

ي505789
 
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىاسيل صبيح الق

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىمنتىه عبدهللا محمد228270

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىمريم نارص محسن35258

اس محمد نارص289314 بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىني 

ة سعد هلول26659 بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىامير

ي225896 هبة علوان عبدالنن 
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىزينب علي فالح224485

ق سالم رشك156993 بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىزهراء جواد كاظم26717

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىامل فهد محمد226885



وق عبدعلي طشحيل151520
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىرسر

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىاطياف صباح عبد154792

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىايات محمد حسير 224663

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىنورة عبدالحسير  قاسم156291

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىضىح عبدهللا محمد35535

نورس علي جبير176552
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىضىح علي خضير155075

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىهدير شعبان سدران289854

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىنجالء ابراهيم جبير35549

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىرجاء كامل جويد151054

بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىنور صباح ثامر26464

مروة علي محمد225825
بكالوريوسالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننى

مياده علي صابر486835
دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننى

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىسحر كاظم خابر155016

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىسعاد مسير جاسم227718

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىخديجة عباس نجم225923

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىسارة خضير عباس289961

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىدعاء حبيب علي486802

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىرقية عبدهللا محمد226622

ي عبدالواحد156330 إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىايمان ناج 

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىفاطمة فاضل خريبط226867

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىزهراء غازي جاسم26691

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىامل جبار جاسم511328

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىهديل سالم عيدان155886

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسير  وجر223383

ي جبار176493
إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىبتول منىح 

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىنجوى خضير كاظم292414

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىايمان هالل بديوي155386

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىبتول كاظم اسماعيل150904

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىراوية جبار جاسم289338

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىهبه مجيد كشيش486922

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىدعاء سوادي شايع153881

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىزينب سعيد جاسم155788

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىهدى اسعد مسير151014

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىفاطمة كاظم سلمان154254

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىنادية محمد لفته228413

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىنرجس نارص عيىس225600

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىسومة عبدالزهرة عباس289786

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىفاطمة كاظم اسماعيل226775

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىفاطمة جبار رشك290212

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىحوراء سالم عطشان226829

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىورود عباس مطلك289685

او223387 إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىزينب عباس شيي 



إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىبتول فالح شالكة26806

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىكوثر صادق حنون511429

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىزهراء هادي عويد26741

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىرقية حسير  سلمان156238

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىارساء ربيع محمد223997

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىحوراء جبار عاضي289806

ي511364
إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىايمان عبدهللا شمىح 

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىحوراء محمد رضيوي289953

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىسمر كاطع طاهر486791

ي جاسم224748
إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىفاطمه راض 

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىزينب علي امشالي289880

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىميناء حاكم عطا289850

نهاد علي محيبس156272
إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىرقيه مقطاع سعدون487186

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىامل خضير عباس289970

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىمريم عبدهللا صعيب151583

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىجميلة عبد فندي151716

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىرساب فليح حمود155806

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىحوراء شناوة عبدالحسير 224389

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىدعاء جابر خلف289811

يف155644 إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىسحر كاظم رسر

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىعهود دالل جاسم155693

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىامال عبدالسيد جابر154483

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىافراح داود سلمان176570

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىزهرة حميد سلمان154750

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىميالد رحيم دليل290054

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىهيام جبار رشك227398

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىبتول سوادي شايع225956

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىفاطمة كاظم حسير 152863

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىفاطمة رحيم محسن154643

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىايمان جرك معن26448

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىفاطمة لفته محسن154395

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىرجاء فالح دالم290016

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىنرجس عباس نارص290187

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىفاطمه عبدالرضا عوده152518

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىرغد جواد كاظم155831

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىمروة صباح منصور154450

ي226921
إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىنورا خالد شمىح 

مروة محمد علي289208
إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىجنان جميل خريبط226907

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىارساء محسن حمود151431

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىحوراء محمد حسير 289269

ايات عبدعلي طشحيل26640
إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننى



إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىزينب جميل هاشم226014

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىفاطمة طالب نعيم152830

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىشكرية محمود عبدهللا151082

دبلومالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىامل حنون سعد35700

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىميسون جرك معن26485

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىاحالم شاكر محمود228449

إعداديةالفضيلية91118الرصافة-بغدادأننىخوله عبد فندي151406

دكتوراهمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعادل صادق جعفر452033

ماجستيرمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرقاسم عبدالرضا خالطي335971

ماجستيرمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار عبدهللا310771

ماجستيرمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرجهاد موات محمد310760

ماجستيرمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعبدالحسن عباس محمد451321

ماجستيرمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراسامة عبدالسالم جوثر145488

ي جميل335293 ماجستيرمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكروميض ناج 

ماجستيرمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعبدالحكيم علي حسون502267

ماجستيرمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد فيصل حسن2533

ماجستيرمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر عدنان صالح145851

ماجستيرمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكررافد علي طابور310055

ماجستيرمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  صالح409139

ماجستيرمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحازم حسن ياسير 310216

دبلوم عاليمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي محسن غضبان336485

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراياد دوجي نجر557272

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرابراهيم رزاق حسن230922

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرغازي فيصل سعد502296

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرقاسم صكر حويل81466

 علي موس81516
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد عالوي78891

ي حسير 336121
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي بن 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحسن والي ناشور145936

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرهيثم عباس عبد2549

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد صبىحي شاوي309782

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  صالح حسن451940

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي محمد طويرش145579

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحازم محسن غضبان451284

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرزيد جي  عبدهللا78433

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسن رحيمة مرداو2603

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرهادي جواد كاظم336076

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسير  حميد حسير 78921

زا79266 بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد عيىس مير

ي557213  عبدالنن 
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن كاظم داود145092

ي311237
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرجهاد نارص حفاب 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعبداالله عبد حسير 145704



بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم جبار502349

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرساجد حميد شالف78482

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسير  جافت عبدالرضا78605

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعدي علي زغير451451

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمهند عودة رشيد79500

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحكمت غالب صالح309811

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعالء رياض صبار145549

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد والي ناشور310635

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم شنتة79196

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف عذيب86431

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعقيل عبود بتية146473

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحكمت وادي نعيد79189

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي شويرد غضيب145512

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد اسماعيل ابراهيم145286

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعقيل محمد ناوي336055

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد مونس فرج78492

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكررسمد غسان ريسان78195

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرنبيل فرحان حسن2543

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحسان كاظم محمد81346

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد عبدهللا برهان79179

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحسان محمود عزيز2233

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرجعفر صبىحي شاوي557350

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرايهاب جبار غضبان335155

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكروليد زيارة محمد78945

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن عبد2219

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسير  صبىحي شاوي309732

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر عودة صباح2570

ي جاسم2243 بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكررسول لعين 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكركاظم عبدالجي  جي 310673

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس جيجان145181

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمسلم عبدالحسير  جعفر451374

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكركاظم عبدالجبار موس2226

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرجواد عبود جي 409257

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالسالم جبار310168

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد جبار امسلم78557

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسير  فيصل سعد451589

ي145121 بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرصفاء عبدالرحمن ناج 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرهاشم صباح عبدالجبار557741

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن حسير 311181

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد جواد كاظم310868

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعمار حطاب كاظم502358

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  قاسم309747

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد خزعل سعد518616



بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعباس محمد عبدالرضا146042

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرميش علي الزم451368

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم خالد451290

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم حسن310778

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسير  حبيب رحيمة557280

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم خزعل310136

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم ياسير 335946

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم ضمد557360

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمهدي محسن غضبان451301

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرسعد زامل حمود146147

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرطه نوح طاهر557233

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم محمد78610

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمازن طه عودة145805

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعدي نارص رحمة336091

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرفهىمي فرج مريود557735

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي محسن عودة2612

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرغزوان نارص صي 145819

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرغسان كاظم محمد78457

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم خزعل502285

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم مظلوم502318

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم كريم309919

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعدنان خوين تولي2202

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم حلو78564

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكررائد علي طابور310324

ي78265  علي العين 
دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكروليد فاخر فنجان310780

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد جليل محمد81463

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكريوسف فاضل كتيب336571

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكررحيم عبود جي 78613

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرهادي كاظم مظلوم451804

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكربشير خالد رحيم451716

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد علي نعمة336551

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد صدام شويلف504248

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراسامة موجي يوسف451419

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمؤيد فيصل سعد557292

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد غسان ريسان309835

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعدنان ضامن عبود78596

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم خزعل557738

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرزين العابدين علي كاظم451319

ي81398 دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد سامي جوب 

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسام كريم شالكة79397

ي محسن451784
دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد راض 

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعهد عبدالحسير  محمد309971



دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد علوان عبدالحسن78242

 حسير  ثجيل310280
دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرجالل عباس نعمة310339

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد يوسف جعفر145922

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمهند كاظم مظلوم79273

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعباس حميد جعيب557707

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراياد كاظم خضير310568

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر نارص صدام310245

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعباس علي موس79237

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم مذكور451312

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرصبيح محمد حسير 409250

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي محمود عبدالقادر145131

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسن داغر145867

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم جي 78224

ي502391  صالح لعين 
إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرالسجاد ابراهيم رسحان310001

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر عليوي عجالن309875

غام جبار سعدون150871 إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكررص 

ماجستيرمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر عبداالمير حسن502326

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد جميل كاظم79139

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراسالم وحيد كاظم81280

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر علي محسن78849

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكركرار مهدي جعفر81418

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمصطق  حكمت فرحان79158

ي78870
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكركرار احمد عاب 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكروسام رحيم حميد78603

 علي جاسم78230
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي عباس وهاب145657

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمرتص  نزار حمود78815

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم محمد146069

 علي كنيور310435
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرباقر محمد جي 557180

ي310874  عبدالنن 
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرامجد حسير 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي جبار غضبان79374

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسن محمد عبدالصمد2565

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد زامل حمود78996

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي حسان ونان310864

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد حطاب كاظم78237

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمهدي جاسم عبدالصاحب81391

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي والي لفته502313

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد رعد عبد78582

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمنتظر احمد محسن79478

ي310260
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل هاب 



بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد اسماعيل ابراهيم145753

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي صدام شويلن502308

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرسجاد صالح صدام223171

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحميد جواد عبود409149

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرسجاد علي جاسم78808

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم زامل145113

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرزين العابدين قيس مزهر452043

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر غفار جبار81358

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكروسام زاير صالح81546

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرجبار خالد حسن2538

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمرتص  جمعة برهان78578

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  جعفر81219

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي عباس ضمد78982

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد خالد عجيل311141

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي عواد عبيد2117

ي145325
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرانور احمد عاب 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكركرار جبار سعدون151362

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرصادق عادل صادق79061

ي79074  عبدالنن 
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكركرار وحيد كاظم79575

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسير  مختاض146739

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرقائد علي زامل145960

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكركرار علي حميد79530

 جي 310744
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي مصطق 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي ليث عزيز146200

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعمار كاظم مجلي78859

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرصفاء باسم عبدهللا81497

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي منعم علي79249

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكركرار عبداالمير حسن146217

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحسن علي جاسم78250

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرصادق حمزة بشير2515

 علي جاسم81336
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد غالب كريم79451

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرداود عبداالمير داود310534

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكركرار علي حميد79513

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان خوين2468

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان كاظم81513

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرقاسم كامل عطية145196

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعباس سعد عبدالعباس310719

ي غضبان2475
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر راض 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمصطق  سالم عبدالحسن81473

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  سهير310219

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس جمعة81436



دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمنتظر كاظم جي 310295

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمرتص  كريم محسن81478

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم مشتت78887

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي يارس محمد2207

ي78560
دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد جبار مناب 

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  كاظم310852

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمود ساجد عبد78212

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكركرار محمد ذاري2583

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد حسن هادي310360

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر سعد علي310455

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمرتص  جبار ماذي146240

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرابوالقاسم علي سبع79362

ي145731
دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد عاب 

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد جاسم310408

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرباقر محمد زاهر502339

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرسجاد نعمة هدهد81214

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمنتظر ماجد جعفر336179

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراختيار علي عبدالواحد78632

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرنور كريم مهجر310597

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسن حسير  كاظم81506

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي ناظم سالم81291

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم طعمة79086

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمهدي رحيم عبود78898

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر عبداالمير نعمة145402

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي قيس مزهر451753

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبدالزهرة حسن79542

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمقداد حمود داخل451343

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي خالد جبار79219

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرسجاد علي حميد81363

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي جهاد موات451394

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمرتص  رحيم حميد78594

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرموس علي عبدالزهرة81356

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرصادق حسن عبد335061

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرسيف ربيع عبد81440

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد عبيد حسن81452

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكركرار ابراهيم رسحان502272

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمسلم جليل برهان145434

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار شالكة81352

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان حميد2558

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرسجاد عدنان خوين81288

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم محمد145256

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عزيز146183

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي حسن حمد79549



إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمرتص  جوجي نجر309956

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسام سعد عبدالعباس311164

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمهيمن جمعة برهان78573

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم عبدالنور310699

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي احمد شالكة81414

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكركرار محمد حبيب145086

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمرتص  مسلط حاتم78222

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمصطق  ابراهيم حسن309819

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر عدنان خوين81460

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمنتظر كاظم دوجي557302

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان صالح79099

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمقتدى جواد كاظم78644

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسير  جعفر409208

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر رحيم هدهد145276

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حميد محسن451348

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمدالباقر حسير  سهير310788

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد ماجد هاشم81387

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكركمااللدين خليل ابراهيم78971

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد عودة حميدي78567

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكركرار نارص صدام310620

 طارق علي79306
إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرايهاب عيىس كاظم81484

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرليث عادل غانم409266

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكريعسوب هدير سعد145080

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد علي مطيلب79013

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمنتظر جعفر رحمة409239

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمحمد هادي جواد81335

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسن سامي عودة78989

ي81366
إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد جبار راض 

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد خليل ابراهيم81369

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعباس نارص جواد81400

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمرتص  عباس جمعة146435

 علي حسير 78641
إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكراحمد امير وادي145626

 زامل علي79285
إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسن محمد رزاق2577

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد ذاري2598

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكركرار عبدالسادة بدر81474

ي78589 إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمقتدى عبدالحسن لعين 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعلي عبود جي 145779

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرمشتاق طالب محمد78957

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرزياد صبار علي81380

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكركاظم يوسف رسحان310834



دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرحسن قاسم مول145100

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادذكرعباس محسن عودة146136

ماجستيرمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىعائدة حسير  رسحان310889

ماجستيرمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىمريم حسن حمد81284

ماجستيرمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىبتول جاسم محمد310687

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىسعاد مجيد عناد81433

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىحنان جبار جهاد502281

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىيشى جبار غانم146159

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىاحالم مطشر حميد78539

ي جمعة315331 سيناء عبدالنن 
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىشيماء اسماعيل ابراهيم557751

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىفاطمة كريم صحن81404

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىاحالم قاسم جبار79469

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىعلية فالح عبدالحسن78907

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىميعاد ممتاز سليم336034

ي336106  عرين 
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىشيماء حسير 

ي غضبان2210
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىزينب راض 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىزهراء جليل محمد78767

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىنشين جاسم كوكز145106

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىهديل حسير  جعفر310558

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىغفران عبدالكريم خالد336012

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىاسماء سليم مطشر78475

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىانسام عباس مجيد335987

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىارساء مجيد طابور309935

ي78443 ليل عبدالوهاب لعين 
دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننى

ة عبدالحسير  زغير81423 دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىامير

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىرجاء كاظم مظلوم145211

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىزينب غانم مشكور451309

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىندى عاصم عبدالزهرة452025

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىسناء ارحيم عبداليمة557336

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىاخالص غازي جبار557264

فائزة عبد علي502302
دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننى

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىنوال خليل حسير 78469

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىرباب جي  عبدهللا81494

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىهدية حسير  مشتت81395

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىنور محمد حسير 335258

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىرغد حسير  حميد78438

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىهيام صبار جودة310737

ي غضبان310101
دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىحنان راض 

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىنورالهدى هيثم عباس2520

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حسير  قاسم79038

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىهيام يونس مدهوش79523

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىدنيا مجبل جابر309891



إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىسناء جاسم كوكز78759

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىايمان مدلل عبير79383

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىايمان خالد عودة310882

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىهبة جاسم طعمة146116

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىهدى طعمة عبدالرحيم502369

ماجستيرمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىمن  داود سلمان2223

 محمد علي2587
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىحنير 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىمئاب اسماعيل ابراهيم145071

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىزينة عزيز يونس309906

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىارساء عويد كريم79536

ي بالسم310188
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىبيداء غن 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىحنير  سعد رسن309765

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىحوراء ربيع عبد81468

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىحوراء عبدالواحد جاسم79391

رويدة سدخان مجلي79462
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىحوراء عبدالحسير  جعفر451360

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىنهاية حسن حمد81437

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىلميس جاسم محمد78463

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد عبدهللا78427

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىزينب اياد شويرد336145

ي310038
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىمروج جبار راض 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىزينب جليل محمد310194

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىزهراء باسم خلف452712

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىزينب طه عودة81455

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىطيبة حازم عبدعون146597

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىايالف خالد عجيل145117

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىمروة طارق فاخر81208

زهراء علي مايح310904
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىمروة حيدر كاظم79317

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىارساء مهدي محسن78272

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىاري    ج عبدالسادة كاطع310509

وئام علي عبدالواحد78598
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىطيبة حسن كاطع310384

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىايمان كاظم محمد78450

ي310229
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىنور جبار راض 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىحورالعير  كاظم يوسف310843

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىنورالهدى احمد شالكة2502

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىحنير  عقيل شنون81439

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىختام عبداالمير داود451582

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالسادة كاطع310494

رنا علي حسن145887
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىارساء جاسم هاشم81430

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىختام ذياب محمد81520



ي غضبان2213
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىانعام راض 

ودق علي عبدالواحد81406
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىمروة جاسم كوكز81377

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىزينب خالد مشجل79343

ي502245 اطياب صالح لعين 
بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىرسل ناظم سالم78647

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىهبة طعمة عبدالرحيم451297

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىحوراء جليل برهان145418

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىحوراء حيدر كاظم78842

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىمريم جي  حسير 146725

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىنورالهدى كاظم يوسف310896

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىبنتالهدى احمد حمود146014

ي78884
دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىعلياء جبار راض 

دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىضىح نجم اعبيد145318

ازهار علي حسن79021
دبلوممحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننى

ي78601
إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىسىح  علي راض 

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىسهاد عبدالحسير  جعفر146572

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىنور حسن محسن557255

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىشيماء جاسم كوكز451433

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىدموع خيون سالم309796

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىصفاء ماجد هاشم81382

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىسىح  عيدان ضامن81489

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىكوثر عاضي فنيطل78835

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىنغم رياض محمد145161

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىهدى حسن حمد81500

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىنور عبدالعباس حسير 309737

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىنرجس عبدالحسير  جعفر145234

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىايالف حسير  سيد145838

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىرقية عبدالحسير  جاسم79352

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىضىح ستار ابوشعيعة78189

ي79116
إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىمريم سعد غن 

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىايات صبيح جويد146026

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىزهراء جاسم شاوي145470

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىاية بشير عدنان502380

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىسوسن جاسم هاشم81425

رباب علي حسن78725
إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننى

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىحوراء خليل جبار81339

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد حسير 2465

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىاسماء نزار حمود79300

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  جعفر146507

اية محمد علي79558
إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننى

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىفاطمة جواد عبود409220

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىمريم سعدي عبدهللا2592



إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  حميد81372

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىاالء حسير  جعفر146546

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىزهراء عادل عبدالحسن81510

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد رزاق2640

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىنورالهدى قاسم فاخر310549

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسير  حميد145451

ي79410 مروة عبدالحسن لعين 
إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننى

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىفرح جاسم طعمة310582

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىخلود عبدالرحمن فليح78532

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىروان حسن كاطع310530

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىمريم نزار حمود78205

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىحنير  معن مطشر79324

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىحوراء عباس عبدالسادة78635

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىعبير عادل عبدالحسن81449

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىميس محمد عبدالرضا451332

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىنورالزهراء عباس جمعة79294

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىجنان رياض محمد145170

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىساره غالب كريم81361

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىفرح حسير  سهير310795

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىتبارك ذياب محمد81445

زهرة فخري علي78936
دبلوم عاليمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننى

ي مريسن353452 بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىسليمة ناج 

بكالوريوسمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىارساء حمادي ذهب311229

إعداديةمحمد القاسم21119الرصافة-بغدادأننىامل مطشر غضبان146088

دكتوراهالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسير  فرج عليوي8591

دكتوراهالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم هديل388473

ي82491 ماجستيرالحكمه21120الرصافة-بغدادذكروسام يحنر عبدالنن 

ماجستيرالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد جي  شنيت82229

ماجستيرالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرفاضل مسعد عجيد366755

ماجستيرالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرسامر عبدالكريم محسن505371

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي علوان10055

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعدنان حاتم محمد505361

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكررزاق فرج عليوي8594

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرصالح حميد جي 390481

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعبداالمير حسن حطاب442315

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعماد حاتم محمد505354

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس سعيد83118

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم درسر389166

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي جي  شهيد365246

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق عالوي حمود82674

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرجبار فرج عليوي365492

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرهادي عبدالحسير  صدام82970

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد عبداالمير غانم442407



بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرقاسم كاظم خريبط13244

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكررياض كاظم حميدي82600

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراقبال عبد جاسم390616

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراسعد حسن فليح8834

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعدي كميل علي82313

ي368214  مطر لعين 
بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير 

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد جي  عاشور390531

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  باهض505467

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحسن كاظم حسير 505351

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسام غازي محمد390370

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن ثابت8793

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرصباح محمد شاعل82926

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرقاسم طاهر فرهود13277

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعمار زغير حري8841

ي نعيم82943 بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي العين 

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرصادق كريم جارهللا82477

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالسادة حسير 363723

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرزيدون سلمان جي 387848

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعدي سلمان جي 365220

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكريوسف حسير  عطية9032

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي فرج عليوي83126

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسن442321

 كريم زغير368206
بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراكرم كامل رحيم83087

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم سالم505428

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرفالح حسن كريم9861

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحيدر جميل مزبان9008

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي كريم عبدهللا505383

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسن جاسم505430

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرقاسم محسن تويه366787

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد زغير83103

ي82913
بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرفاضل حسن وب 

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكريقير  عباس ضاجي82983

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسن علي حسير 9346

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 9358

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد محسن غافل366017

 زهير حمود505355
بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرميثاق خميس محمد505453

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس رمضان82682

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل جاسم366678

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرابراهيم جاسب جابر10130

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعبدالرسول جبار خلف388360

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرصادق عليوي عيىس363971



دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرجعفر جاسم مجيد9178

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكررعد خزعل غالي83132

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرجابر ضاجي سلمان366066

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي دريول كريم505389

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد فرج عليوي83064

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد كامل عنيد442312

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرهيثم سلمان عبد259668

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد حيدر زناد8849

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  عبدالمهدي بنيان10100

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرجعفر شنيشل خنياب252435

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكريوسف صباح جبار505352

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد حسن طاهر13245

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكررعد هاشم محمد9955

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمنذر جبار عبد505367

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكركرار صبيح خالد389238

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمهدي رسن حلو9402

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد عالء صابر366930

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرفاضل ابراهيم عبدهللا390353

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد زغير8629

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان جبار387862

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد محمد زغير363628

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمنتظر حمدان قاسم364310

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحيدر اجبير وكف364663

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكررحيم عيىس ساجت83128

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرخالد عبدالسادة حسير 83121

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرفاضل حسن قاسم82113

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم علي9872

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم جي 83060

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسير  حمزة جارهللا390664

ماجستيرالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسام حسن رحيمة9911

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحيدر بشير جودة10047

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسير  خلف فاخر82623

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمنتظر نعيم عبيد387998

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  منشد364580

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحيدر ستار فرج13273

 علي حسن9312
بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم داخل82567

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي حسن عبود13250

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي خلف فاخر9890

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدهللا خلف368170

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعمر حميد مجيد23510

ي366468
بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمسلم محمد راض 

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم لفته9046



بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمهند خلف حسن367067

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد صبيح خالد82333

 عبدالحسير  منشد365089
بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد سعد حسن13838

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرابراهيم حسير  فاضل147758

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس جري363799

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي داود حافظ13261

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرغزوان احمد عرار13269

 علي عبدهللا364777
بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد جاسم82299

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم عبدكعيد13240

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرجهاد جبار فرج9201

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم جاسب365004

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعباس حميد عديلة8620

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرماجد رشيد عبود82350

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد خلف فاخر9907

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسير  مهدي بدر367129

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم نعمة82632

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد ستار فرج82309

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعباس كاظم خلف368175

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  جاسم10094

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد صالح10122

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسير  جلوب8635

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعماد رسن خليفة389500

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرنوري صبىحي داغر505431

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد نارص جي 365186

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراسامة ماجد عيىس82209

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعباس علي جارهللا83004

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعالء خلف مونس8601

ي جي 13249
بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعباس شمىح 

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكروجدي عباس حمود82743

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرسيف عبدالحسن كومة388366

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرامير قصي مطشر82922

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسام محمد عبدالحسير 13256

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرجاسم مىحي حسن82306

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمروان جبار عبد442522

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسير  حسن طاهر83079

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد مطشر مجيد10007

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرسامر سمير حمود366043

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرفؤاد ارحيم عباس9081

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرزيدون صالح جلوب367018

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعادل عبار نعمة8609

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحنر عبدالجبار كريم505504



بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرهشام علي كطافة8812

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد جاسم389120

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمصطق  صباح جكو442402

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعباس علي عبدهللا365648

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرصفاء محمد انعيم390449

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي زيدان خلف13248

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمنتظر سليم خلف505442

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي فالح عبدالحسير 9919

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم محسن13242

ي390319
دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد راض 

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم رحيمة82595

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرسجاد سالم احول9992

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد حازم سوادي13267

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرامير رسحان خالد387955

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرالمنتظر حسير  عبد363866

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد حمزة جارهللا365524

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمقتدى عباس عكيد389368

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكريوسف غازي عبد442333

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكركرار جاسب محسن366568

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد جارهللا442437

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمدحسن هادي كاظم367170

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسن فالح عبد442812

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرجعفر عبداالمير حسن442294

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكركرار بدر حسن389438

ي390331
إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكررسول فاضل مناب 

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد علي عبدالرضا82946

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرسجاد علي عبدهللا363925

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم خلف387917

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي كريم عاكوا389001

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعباس عبداللطيف عليوي364355

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس جاسم9162

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسن عباس عبدالرضا388933

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرباسم عمران محمد442609

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرسجاد عبداالمير علي388129

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرموس عبدالكريم جاسم82729

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد عباس لطيف9980

ي366345 إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح لعين 

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكريحنر نجم عبدهللا389394

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم كريم8744

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرسجاد علي قاسم10026

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسير  نجم عبد389535

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد عباس شاطي83043

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكركريم جبار كريم9957



إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرخالد صبيح خالد366526

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسير  حميد دهيم13281

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرباقر علي قاسم82919

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحيدر علي جارهللا365553

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمصطق  ابراهيم قاسم9320

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  زغير82956

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرانمار فالح عبدالحسير 9923

ي10114
إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعقيل جعفر راض 

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرفضالهلل كاظم خماط389130

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرضياء كريم عاكول390644

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمصطق  فرهود جلوب13275

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعيىس عبدالكريم جاسم505449

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالرسول جبار388984

ي9041
إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرصادق محمد راض 

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسن علي خلف505376

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكربنير  فراس حسن366179

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد كاظم505390

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمرتص  ستار فرج8900

ي365706
إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمنتظر جبار شمىح 

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل جي 390547

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي مجيد352552

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن جبار364618

ي9451
إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد علي راض 

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرسجاد رحيم جاسم9999

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرسيف الدين عباس ضاجي365387

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسير  فوزي هادي366262

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم82105

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمؤمل فاضل سمك387736

ي388953 إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرباقر جبار صي 

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد صالح هادي388011

 علي كطافة389414
إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمرتص 

 عبداالمير علي388046
إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي بدر82998

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد مرتص  جري82585

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكركرار جبار عبد442483

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسير  ستار فرج9020

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعقيل عباس مخلف366826

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي جي  فرج8637

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكركرار عالوي خشن82094

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد الباقر عبدالستار فرج389143

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعيىس حسن فرحان442468

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعباس يوسف دبيس8989

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعباس علي محمد442584



إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد هامان365666

ي10105
إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرانور علي راض 

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرهادي علي حسن364111

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمهند نارص محمد9962

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحيدر صباح جبار10156

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرسجاد جبار فرج10109

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمخلد ستار جبار505434

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  جلوب13252

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد سالم عيىس365433

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحيدر مهدي صالح10058

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعباس علي قاسم9846

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحيدر قاسم وانس10030

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي صباح فاضل390514

ي9087 إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرابراهيم جاسم لعين 

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمنتظر جليل حسن366323

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسن طاهر365614

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم شذر389918

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرسيف كريم خليفة505384

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرسيف سعد عبعوب366598

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار مطر367217

 علي قاسم9859
إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكركرار جابر ضاجي365733

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكراحمد يحنر طاهر82329

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمؤمل قصي مطشر365973

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعباس محمد قاسم389019

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم جارهللا82295

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرجبار عبدالحسير  جبار388033

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرسعد فنيش شالكة368148

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرعلي حميد مجيد389569

ماجستيرالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرخالد حميد جي 82463

ي نعيم82939 دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرابراهيم العين 

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرسعد كاظم محسن387978

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرستار فرج عليوي364838

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرجاسم خماس عبد13251

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادذكرسالم كاظم علي9265

هان505394 ماجستيرالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىوداد زايد رسر

ماجستيرالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىسحر جبار منصور9936

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىانيسة شلبة زغير82607

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىنجالء صابر كرمود9476

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىارساء خلف كاطع388170

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىاسماء عبدالرسول ياسير 363578

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىمنتىه صدام عامر364199

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىسعاد سوادي كلكول366438



بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىتغريد مصدق كمر389295

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىنادية كاظم ارحيمة442617

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىزهرة حسن عطية364284

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىنور عبدالكريم محسن82217

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىكوثر جي  شهيد367103

ي علي82869
بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىمنتىه راض 

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىالزهراء فاضل عدنان13258

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىنهله عبدالواحد جي 83098

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىفاتن مقبل منصور13276

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىسعاد جاسم غضبان364251

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىفضيلة مهن  معال363693

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىابتسام عبد عطية366711

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىنوال بدر رشيد364871

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىامل اجبير وكف389467

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىنجاة نارص حسير 389228

امال كاظم علي364499
دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادأننى

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىوسن كريم عبدهللا82591

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىزينب قاسم محمد505463

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىفاطمة عباس فرحان13253

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىسحر نوري علوان82864

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىازهار محسن سعيد366145

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىوسن فاضل عبد390466

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىنهلة سلمان جلوب366978

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىعذراء حسن جبار8611

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىاسيل بشير حسير 390424

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىيقير  هاشم محمد13247

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىاالء مهدي صالح82195

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىارساء كريم عبدهللا82931

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىافراح علوان جبار8624

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىايات جبار مطر390400

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىامل جي  شهيد82987

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىهالة عيدان عبدالحسن10017

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىزهراء كاظم خضير442539

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىكوثر عبدالستار فرج9002

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىدعاء صادق عطوان9486

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىمن  غافل ناهي505427

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىابتهال مهلهل باشط9013

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىارساء جاسم حرز442429

ي13260
بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىمروة حميد راض 

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىابتهال موس كنيور9091

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىرسى جبار مانع9454

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىحنير  سعد عبدهللا13280

ي387936
بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىسىح  كريم جن 



دالل علي ابراهيم9195
بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننى

رشا رزاق علي363827
بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىداليا جمعة رحمة505440

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم طاهر82951

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىمريم سالم احول9296

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىنىه جبار جاسم13254

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىنجالء محمد خلف9468

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىارساء شيال فاخر442394

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىساره سلمان جازع8856

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىزينب صالح جلوب82722

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىشذى عبد سيد82265

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىزهراء جبار فرج10125

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىنرجس عمار عبدالكريم389150

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىزهراء صالح جلوب9895

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد زغير389950

ي82966 مريم جاسم لعين 
إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسير  سوير9966

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىزينة كاظم سميث83124

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالكريم محسن82641

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىتبارك سليم ارزي    ج442410

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىرواء حسن حسير 82542

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىرباب مزهر كاطع388778

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىنرجس علوان جبار9241

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىزهراء قاسم حسن8600

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىحنان جواد كاظم13255

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىدينا عبدالكريم محسن13282

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىهبة كاظم ثامر9285

ي353571
إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىبنير  حميد راض 

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىاسية جابر ضاجي363606

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىعذراء وليد رحيم82958

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىزهراء غازي محمد389663

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىاساور جاسم حرز442421

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىنبا ستار جبار388883

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىاية حسير  كريم9288

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىزينب علي خليفة9458

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىشهالء كاظم سميث505432

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىقطرالندى كريم زغير389088

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىفاطمة جاسم هديل82994

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد زغير388811

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىوداد حمدان جبار82555

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىحوراء هادي كاظم364558

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىهبةهللا عباس ضاجي83010

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىحنان سعد عامر9977



إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىزينب عباس محمد10042

كوثر علي خلف505474
إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىرعد كامل رحيم83052

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىازهار خلف كاطع389096

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىبنير  احمد حسب365340

ق ماجد حميد387827 إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىاستي 

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىمنار محمد عبد الحسير 13278

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىغفران حسن خضير389186

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىزينب مهدي مجيد352504

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىاقبال نوري علوان505423

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىفاتن ستار جبار505365

بكالوريوسالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىفاطمة كامل عليوي82280

دبلومالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىخولة فاضل سلمان366889

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد خضير442569

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىربيعة عطيوي برهان82242

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىابتسام عبدالكاظم حبيب389105

إعداديةالحكمه21120الرصافة-بغدادأننىرغد ابراهيم اسماعيل82650

دكتوراهابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحيدر خلف بنيان498433

دكتوراهابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرستار جبار خليفة62903

دكتوراهابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكروسام علي حاتم409919

ماجستيرابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعالء عبد حيدر505558

ماجستيرابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحيدر فاخر جاسم349180

 محمد علي282242
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكررحيم جلوب كاطع58173

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي هادي حاجم63201

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراسماعيل محمد حميد409936

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم عبدعلي190926

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسن كاظم حمود409943

ي281871
 
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد حطاب رزوق

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرقاسم وادي لفته59317

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحيدر فالح محمد59416

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرجاسم سبات عكلة281800

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسلمان جبار ثجيل282266

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعمار لفته هاشم282315

ي62703
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي حاجم راض 

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحبيب عباس غضبان192376

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمنتظر لطيف وجر498905

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراحمد عذاب مزعل62449

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  رسن505560

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرفرقد جابر حسن192510

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكركرار طالب صادق281593

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمهند جاسب شبلي63330

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكروسام سالم علي221979



بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعامر سندان جارهللا64249

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسون بدن خلف192410

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعماد فاضل كاطع191362

ي هاشم282252
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسعد اعفاب 

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراحمد نارص حسن63406

ي192536
 
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمؤيد رحيم صاق

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرقاسم لفته جي 349162

ي505532
 
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمجبل عطية عاق

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالهادي ساجت409805

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد عطوان نعيمه64529

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكركامل عودة قاسم221999

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي لفته هاشم282453

 علي192642
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمازن حسير 

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرانور عباس رسحان62861

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرنصير نجم عبدعلي64166

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبدالحسن59965

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراكرم علي يارس59797

ي قاسم58465
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكررائد صىح 

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي فوزي كاظم63085

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  عبدالحسن57920

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرباسم محمد رشك349270

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي محمد ابراهيم61855

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسير  جواد عزال498832

 علي مطشر476513
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكريوسف عبد شلتاغ192561

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرنجم كريم عبدهللا57338

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد الزم زرزور498542

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكررسول حسن عبود409953

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد رسول جي 281629

ي282409
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرقاسم حياوي صىح 

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسجاد علي عودة282440

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحيدر نعمة خشن350466

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرليث خضير عباس498839

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس محمد63159

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكررضا سابط عمارة350242

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعمار جبار خليفة63360

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي كريم سالم315357

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسالم عاضي طنيش189950

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرايثار رزاق عتوي190164

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسير  حلة كاظم349128

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد كاظم349471

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرطارق فيصل بلعوط62518

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراركان علي وادي58494



بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحيدر فالح عطية190603

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرباقر محمد كاظم349740

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرجالل عبادي محمد57798

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسن دعير محمد282388

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد اكرملي جاسم281457

ي نعيم مطشر498817
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمدتق 

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرثامر جاسم محمد282503

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمؤيد ابراهيم فالح312697

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن عليخ350128

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسعد الزم زرزور58707

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا لفته58784

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكروليد جي  جوعان59366

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسام سالم علي349575

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالواحد جزل255851

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم علي شالل58149

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكررافد غازي سالم63366

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم حسن61932

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعمار مجيد محمود57836

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراسعد علوان جمعة282480

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراكرم عبدالزهره حمودي350544

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراياد جواد ابراهيم59916

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعباس جواد عزال476556

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسن مجبل حميد62071

 علي حسير 505548
دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسير 

 علي كشخان190667
دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم حمادي349301

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعماد كاظم ازبير 62019

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي خليفه زويد281750

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعقيل جابر رصيص62717

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعادل فاخر جاسم61955

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراحمد محمد نجم58390

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسام علي صالح498573

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكررسول مجبل حميد62040

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسالم حسير  سلطان190801

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد عزال498782

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي حطاب حمد498563

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي درمان محيسن59192

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق جوعان64208

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي عبد فندي281787

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكركرار خرص  عباس281498

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعمر طالب حيدب281483

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرصادق جوعان عبدالصاحب62113

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسيف جي  رسي    ح350441



دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرانس عبدالواحد مهدي57999

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرميثم سمير احمد281573

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرخلف داغر عبد523052

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعباس تالي سلمان63287

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرزيد علوان جمعة62871

ي409838
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحبيب جسوب مناب 

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكركاظم حبيب حسير 350929

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسامي الزم زرزور409959

هان علو281838 إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي رسر

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرثامر علوان جمعة64462

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرهاشم عدنان رحيمة349141

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد صحير 282508

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرهيثم كامل سيد58519

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكركاظم جواد عزال62957

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرفالح صبيح سلمان349595

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعباس نعمة خشن63855

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمنتظر نعمه خشن64217

ي داود350265
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراحمد راض 

ي282371
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعدنان كامل خق 

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعباس كاظم نعمة192327

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرتحسير  محمد جابر190190

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم نعمة190259

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسام مجيد جاسم63132

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمهند كاظم حمادي190641

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعباس رحيم كاظم350526

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسجاد جمعة جي 190195

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكركرار عزيز كاطع498827

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل زرزور58280

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحمزة حسير  جاسم192400

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمهدي مظلوم عبيد58324

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسجاد حميد فضالة498486

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسن كاظم محيسن498880

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم سلطان62067

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالرزاق كاظم192425

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي عكلة خلف409858

ي192610
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمرتص  كاطع حسوب 

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبدالرزاق جي 191410

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعباس جميل حسن59576

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس رحيم349243

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرامير  داود سلمان63548

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكريوسف كريم جلوب64264

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسيف رعد ذياب190235

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحيدر عدنان حطاب192542



بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي طالب حيدب190170

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدعلي كاظم57838

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكروليد فاضل زرزور62548

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرجعفر محمد حطاب281858

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا رويس62572

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم علي64091

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمصطق  حمادي جاسم58370

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرضا سعد61782

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد جبار542748

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسير  محمد57888

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراحمد عبد كلو192382

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعباس خالد سوادي349705

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم محمد64011

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي كريم عبدهللا282309

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي حامد منشد409818

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرصفاء خلف مري63264

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرابراهيم مهدي مكلف59764

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراحمد داود سالم59730

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبدالحسير  محيسب190556

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسجاد حاتم ونيس192625

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرليث فالح حسن190156

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمشتاق طالب هاشم349071

 علي لفته409882
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد عامر عبدالحسن348839

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم وادي59343

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكركاظم حلة كاظم315370

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرباقر محمد قاسم189939

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرموس جعفر كاطع59624

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 271467

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالرزاق جي 62723

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسجاد فاضل زرزور62043

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرفاضل خلف قاسم282497

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحيدر حزل كاطع58026

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرذوالفقار جواد عبدالكاظم62771

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم غازي58574

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم حاتم190656

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرنبيل جابر رخيص62698

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمهند خلف داغر498917

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمنتظر احمد جبار542739

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسن وادي57365

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد جودة عطيوي409825

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمرتص  كاظم سالم57441

 عبدالحسير  محيبس63031
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمصطق 



بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكركرار ستار عطار410139

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرستار جي  فضالة192589

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسب خليبص349941

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد شلوح حميد350299

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكروسام رسحان معيدي59849

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم محمد349530

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرناطق ركاض محسن58436

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي صالح63892

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي سابط عمارة349889

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرجبار وزير حمود505571

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد مطشر61716

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسعيد جبار عبد348874

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسن جبار57896

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي موس حسن61906

هان علو64289 بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمنير رسر

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحيدر داود سلمان190300

 علي داغر58350
دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمرتص 

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  جويد59206

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن ناهي58317

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراحمد جبار سوادي59130

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم خربيط62405

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد رشك476322

ي63464
دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي زامل أجوين 

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي صدام دريول58215

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي كريم غازي64060

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكركرار ياسير  دريوش59607

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعادل عكلة خلف498515

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي مفي   سنيد409868

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكركرار علي كريم189994

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  علوان282428

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم زرزور57308

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمرتص  صباح كعيد58545

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي كريم واس190823

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسيف رعد سلمان281652

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمؤمل قاسم وادي59581

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكروسام عباس فرج282404

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعباس عادل كعود349411

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراكرم جبار خلف191390

ي277975 إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمجتن  كاظم لعين 

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسيف سعيد مجاري191379

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكررائد عبد محمد58115

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحيدر علي سالم62645

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراحمد باسم عبداالمام58645



إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكررهيف خضير عباس57948

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمنتظر ماجد كاظم57517

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد عباس69941

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالكريم ديوان59253

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسجاد جي  سالم505566

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي صالح مهدي59092

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي جواد كاظم58063

 علي كاظم59828
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرنوح مهدي حميد192491

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي اسماعيل محمد57908

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي حميد خنيرص57562

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم جواد62345

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرصادق جواد كاظم350188

ي190096
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن علي صىح 

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكركرار عبدالكريم جالب192671

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي جواد كاظم190392

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسن حازم محمد57989

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسن جودة عطوي282237

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراسامة قاسم وادي64286

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار عباس59879

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح حلو498812

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكريوسف حميد كاظم498364

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراحمد جبار نعمة192476

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكركرار زين العابدين سالم439229

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد كاظم281677

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحيدر هيثم طاهر58981

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكركرار علي زرزور282332

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكريارس خضير عباس498443

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد رعد مطر281640

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرباقر نصيف جاسم421871

ي278001 إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمهتدى كاظم لعين 

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم سالم498414

 تالي63633
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسب خليبص349214

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراحمد ستار جبار192418

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكركرار عدنان كاظم59054

ي62413
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكركرار خلف عاب 

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرضياء حسن غالم505540

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد جابر59027

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم زرزور57466

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمؤمل حسير  هادي409891

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد ناظم جواد439246

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد حسن57250



إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي صي  راشد62820

 علي شتوي63795
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعباس فيصل ابوالهيل64132

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعقيل كاظم سالم498455

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسيف علي عودة62878

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكركرار فاضل زرزور59149

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  ركاض58661

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمصطق  سلمان جبار282225

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرامير علي شكيص63123

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي لطيف جاسم282419

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراحمد جليل عبدالسادة58913

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسير  دعير محمد281542

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراحمد كريم مطلك191207

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم عبيد61751

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعلي باسم فاضل62912

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسجاد نافع ابراهيم64111

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد اسماعيل محمد192388

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرسجاد ياسير  دريوش58625

 تالي58062
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكراحمد حسير 

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح حسن439211

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد قاسم57384

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعباس جمعة محمد350009

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا سعد63831

 ريسان عبدالحسير 64917
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسن نعيم خضير281615

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرجعفر علي داغر190187

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحكيم علي كاطع349284

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسير  ركاض محسن57937

هان علو59852 بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرعدنان رسر

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرصالح عبدالرضا جالب59956

ي348670
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرحسن كامل خق 

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرطه مراح حسيف59451

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرضياء نجم عبدعلي58147

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرجبار فيي  حسير 281757

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادذكرفالح جاسم خضير223294

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىسهاد نجم عبدهللا505529

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىابتسام حسن عبد348730

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىربيعة عبد جاسم349437

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىاقبال جاسب حمدان62135

ي حسن282489 كاظمية عرين 
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننى

ي62921
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىهند محمد راض 

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىاشواق درمان محيسن59719

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىهدى فرحان بهيدل63683



ي حسن282426 مريم عرين 
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىقسمة مسير عبد190719

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىحميدة جبار قاسم192446

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىحمدية مجاري ضمد348780

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىزينب فاخر جاسم350095

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىفريال جمعة سيد58189

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىفاطمة مراح حسيف190073

ق كريم نجم190766 بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىاستي 

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىابتسام كاظم مجذاب542742

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىنضال محسن سعدون61828

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىعلية حاتم جخيور191304

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىخلود ارخيص محيسن59711

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىابتسام جواد كاظم191019

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىهناء عبدالمنعم ردام59492

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىمريم خريبط جي 63007

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىايمان خريبط جي 59113

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىوداد هيجل كعيد59748

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىافراح كاظم داخل348979

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىاشواق مهدي دعير58501

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىاخالص كاظم عبود61683

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىميسون عبود نعمة192619

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىدنيا عالوي احمد59485

ازهار علي مشحوت349010
دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننى

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىصبا نجدي حسن57866

ي رسول رسهيد350800
دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىض 

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىارساء فرحان بهيدل62014

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىزينب جواد كاظم191357

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىفاطمة فرحان بهيدل59942

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىسليمه مطر مسلم59275

ي349040
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىفاتن حسير  راض 

حياة علي مريان439298
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننى

حازم علي حسير 192504
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننى

ي62737 انتصار حسن عبدالنن 
ماجستيرابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننى

ماجستيرابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  حرز63981

دبلوم عاليابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىزينب علي عاضي63447

ي58131
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىهديل محمد راض 

ي281811
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىزينب جبار عاب 

ق بدر عبدالرضا59049 بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىنورا داود سلمان62784

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىسىح  محمد عياش59434

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالكريم ديوان58082

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىياسمير  محمد حطاب281881

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىزهراء مجبل عطية282475



بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىاالء مجيد جابر62480

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىسىح  وليد جبار192534

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىانمار حاتم جخيور59532

ي64313
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىنجاة رحيم راض 

 علي يارس190160
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىحنير 

سعاد تالي سلمان190204
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىزينب علي داغر63508

حوراء عبدعلي خشن57279
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىاسماء خالد جبار190326

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىفرح نعمة عباس61942

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىمروة هاشم محمد349452

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىاحالم جاسم محمد190047

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىنور جي  عياش282277

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىمريم كريم جلوب192431

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىنور عقيل عبيد4159

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىايمان مزهر صبيح439319

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىرفل وليد جبار192523

رقية عبدالكريم علي64113
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىنور محمد محسن58394

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىدعاء عبدالرضا محسن64571

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسير  عليوي498585

 علي192656
بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىسارة حسير 

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىسمية جمعة حسان64062

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىارساء مهدي ابراهيم349551

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىزينب جبار عنيد61987

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىاخالص هاشم محمد349494

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىايات مجبل عطية281737

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىمروة جاسب خليبص349980

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىرسل هادي اوريوش349805

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىارساء محمد لفته59666

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىنور فالح شابت62681

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىصابرين كريم واس190877

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىزينب غازي سالم59226

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىشيماء صباح حسير 63489

دبلومابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىعذراء كريم كاطع192337

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىفاطمة احمد سعدون59815

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىهدى محسن جعفر498853

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىاية عباس حسن63210

اية علي جثير349315
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننى

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىزينب ستار عباس191354

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىنرجس مجبل عطية281743

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىغفران ستار عباس62838

ق فالح جاسم63956 إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىاستي 



إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىزينب قاسم مسير191049

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىزينب مصطق  زرزور281476

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىاسماء محمد صدام409926

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىامنة هاشم محمد282297

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىزهراء جاسم سبهان59309

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىواليت علي عاضي63502

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىفاطمة جعفر كاطع59391

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىصابرين مزهر صبيح439272

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىختام هاشم محمد350389

ي طارش63237
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىحوراء راض 

ي190215
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىزينب رحيم راض 

ي عبدالرضا64193 إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىمريم ناج 

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىدنيا موس خميس498386

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىوسام مهدي عبدالرضا348904

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىنورة حسير  عليوي498598

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىزينب جمعة حسان64050

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىرسل جاسم محمد62796

ي طارش58438
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىزهراء راض 

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىختام صباح حسير 62458

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىفاطمة جاسم كريم64169

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىهند طالب خليبص192366

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىهيام يوسف حرب58757

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىانغام جوري عبدالغفار192682

بكالوريوسابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىميسون كاظم عبدالحسن63350

إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننىميسون مراح حسيف190020

زهراء علي غازي349670
إعداديةابو عبيدة21121الرصافة-بغدادأننى

دكتوراهالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرثائر كرم جعونة253386

دكتوراهالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  عبد مكطوف392052

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسليم قاسم زعيج252476

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحكمت غازي محمد407771

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي حسن حرج4405

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبدالرضا رشم208023

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي سعدون علي3227

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمزهر نصيف مسلم397115

ي كاظم211086
ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكروديع هاب 

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمؤيد عبدالعظيم حسير 316709

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرامير حسن زغير202523

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد سليم رحيم210355

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرايهاب هادي جمعة315866

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر حبيب فاخر334871

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرماهر جبار ابراهيم363424

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرزيدون علي رسن399308

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  عباس452898



بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرشاكر علي علوان317576

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرصالح حسن سعد407521

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركريم خماط امجيد393449

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرجعفر عباس لهمود393630

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعالء حسن كشيش316593

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  جعفر جاسم398682

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرقاسم فياض عبود392628

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسن صدام بالسم316877

ي455034
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعالء خلف تق 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسعد حسن غالم209843

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرجاسم علوان كشيش455425

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرباسم محمد زغير211475

ي عودة210397
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد راض 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرجبار عطية عبيد202318

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرقحطان شنشيل شويري396155

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرصباح جبار بغون3692

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرنبيل منصور حسير 512624

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعادل لفته دعير13887

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكررائد جاسب زامل454919

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرضياء قاسم عبد393716

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعدنان علك والي394375

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا حسير 209658

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعقيل جودت سلمان203189

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلوان شياع حرز512123

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد خلف عبيد13895

 علي253895
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمود حسير 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرنوري حسن غالم209481

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرصادق اسماعيل طابور512157

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالحسير  عبدهللا316084

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرضياء سلمان عبدالعال252519

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرريسان شدهان باقر208206

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعقيل خالد علي555499

 عبدعلي393376
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد حسير 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرقيس عبداالله حسير 317070

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرصادق عبدالرضا محمد3269

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعالءالدين نجم عبد252761

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي حسن نعمة13928

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد بهار203113

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالزهرة كريم512046

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحامد جاسم محمد408153

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد عنيد عداي555530

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعمار حميد ملزوم13966

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم خالد392378



بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحمزة محمد مساعد512777

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد ساجت شليج505392

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرليث محمد جياد455047

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعقيل عبد مري    ح2659

ي396039
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد حسن مناب 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرنبيل يوسف نزيل456435

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرنعيم ماهر طوفان394022

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسعد عامر حسير 399444

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرابراهيم زايد داغر252402

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالكاظم محيسن512684

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرفراس خريجه عالوي252609

 علي حميد407170
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي هيجل512203
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرجاسم راض 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم حمدان504946

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم حبي 253088

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر شنشل كنبار2686

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد شنان عودة252338

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسعد عبد حمود257252

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  مزهر مجيد252558

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي عبد ناهي221962

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسن نارص حسن316049

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكربهاء علوان حسير 454390

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعبدعلي نعيشل سوي  ىهي396860

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرانور صباح اسماعيل396092

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد هالل حمود513170

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمشتاق عبدالسادة كاظم253957

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد شهاب هالل442239

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي حميد هادي252891

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكررعد سالم بدوي253941

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمهند جاسم شناوة3713

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد جمعة عبدالسيد316523

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر شناوة صالح253294

ي ديوان395797
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  عاب 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم جاسم252846

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا رشم392992

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكريارس صدام الزم208331

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسير 13890

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد اسماعيل ياسير 252389

ي كلخان210607
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرنزار راض 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرهادي عبدالواحد عبدهللا407094

ي512112
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس هاب 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسامي مزهر حرز513157

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  طاهر هاشم393683



بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمود جبار فندي407058

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 395978

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد عبد مكطوف2693

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم بالسم3043

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرراغد عبود زيدان316894

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرميثم كاظم شهاب316062

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالحسير  جبار512833

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراياد زاكور ماهر317315

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر كاطع كاظم252531

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكروسام عطية حميد408559

 علي316346
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحميد حسير 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم حسن3000

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد حنظل عبدهللا3248

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرطارق عيدان مهاوي3710

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي عيىس حافظ395194

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرضياء عباس جاسم398862

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرنائل سعود خضير398423

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالرضا حافظ202501

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد فالح حسن317645

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسالم ثجيل شواي396900

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرنهاد هالل زيدان408561

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  صدام الزم317328

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركاظم عواد يارس392926

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد جاسم211500

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرامير سهر غافل202433

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد سمير جلوب407120

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد سليم قاسم209513

ي207732
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرنبيل هاشم شاب 

ي موس315685 بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرانور عبدالنن 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرقاسم كامل خلف352107

ي154182 بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراياد رزاق رسر

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي شاكر سالم2774

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي عطوان جي 512063

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر عبداالمير خليل455645

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم كريم252520

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكروسام صبيح عامر512919

ي253367 بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد رزق لعين 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد ستار كاظم512138

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرابراهيم حسير  معن407715

ي عبدهللا3202
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي وناب 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالواحد عبدهللا211760

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعدنان كريم طارش316281

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حميد253209



بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمود حسن رشك8296

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم رمضان312924

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرامجد مطلك محسن407784

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار جاسم علوان210346

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد علي سلمان316798

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد زغير خريبط407480

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرذوالفقار عبدالحسير  رسي    ح512109

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم محمد392107

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعماد خلف عليوي453041

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم عوكي252364

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر زهير عباس252829

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمهند جبار عبد407072

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعالء هارون هامش555524

 علي رحم210599
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكروسام طالب فرج512847

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكررزاق باسم جاسم512103

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحميد علي كرم407581

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرطالب فرج وذيح555468

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركاظم جبار داغر396653

 علي317177
دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد حسير 

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكررعد جاسم علي202250

ي3223
دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسن جوي حسوب 

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركريم نارص طنش5265

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعادل شاكر حسن253988

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرفاضل بدر شوي    ع452697

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي مكي غياض253260

ي513198
دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر مرشد راض 

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركاظم عودة سيد257159

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد عبد حسن202435

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمهند وهاب محسن453153

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  عامر حسير 253323

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرقاسم محمد مساعد393233

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعامر صباح عبود452473

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرشاكر خضير يارس13882

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعمار كرم جعونة253407

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسن كاظم كريم454740

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدالجبار عامر407818

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرفاضل عبيس محمد512798

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرفاضل عاذر تعيب398910

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعالء خالد خلف252710

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي جابر علي454525

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرشاكر حميد عرمش394992

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد عواد عبدهللا454827



دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد ذياب هليل253171

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرصالح حسن صحن316830

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكررياض جمعة نارص3176

يف رسن454778 دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرباسم رسر

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر عماد كزير407756

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراركان صبار سعد396936

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمهدي محمد جياد454565

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم شناوة5378

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرامجد خيون امير 391553

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمثن  غالب كاظم257311

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد حسن جي 252724

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسامر كاظم عجيل316931

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرايمن سعد جلوب512146

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر قاسم طراد253411

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محمد455082

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي شاكر علي454975

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرجليل جبار نارص454653

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد محمد جاسم454630

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار عبدالحسير  عكلة13999

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد عفيف هاشم221951

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرنجم عبد حسن207806

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم طراد210954

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسيف الدين جاسم جهيد202448

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسالم جمعة عبدالسيد253301

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرطه ياسير  فلوك241294

ةهللا512118 دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعودة عامر جي 

ي210011
دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعمار جاسم راض 

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيم ثجيل455830

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  غالب كاظم203006

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسالم جبار مالح455156

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكريوسف عبدالسادة حميد252884

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرجبار ناهي سلمان395268

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركريم سوادي بحر453072

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد صبيح حطاب455276

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرنجاح جاسم محمد399546

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسعد عليان كشيش208123

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرستار ناهي سلمان407153

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد كريم حسن207759

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم عباس254006

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعقيل كاظم مهلهل398651

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسعد دخيل طاهر3687

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعقيل سلمان غانم455939

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعمر سدخان مرزة2736



إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرصادق علي جلون255228

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  عليان كشيش207746

ي سلمان252678
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرماهر راض 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمهند بريسم حسير 253974

ي عبيد316556
 
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحمزة صاق

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم جبار555497

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعباس سلمان شندي253428

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرنبيل فاخر محسن407510

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحافظ ابراهيم مربط202976

ي13889
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  نوري راض 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرباسم طه رسن3193

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرجياد صدام بالسم3185

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرصفاء حسن صالح2673

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعالء رشيد حسير 317539

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي نوري داود316997

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي عبد حسن317408

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسن سعد حسن3697

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  نغيل سوي  ىهي452788

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرضياءالدين محسن عجاج317114

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجادحسير  كريم خيون455729

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي ستار جبار512069

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي خرص  كاظم455675

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي السجاد كريم خيون455757

ي كريم ديوان207664
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد تق 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد فريد فليح13944

ي252900
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكربهاء هارون راض 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالسادة عبدالرضا317212

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعماد علي حسير 13859

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  سلمان جاسم202735

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالحسن حسير 2662

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسامر حمدهللا رحيم253962

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمرتص  كامل خزعل210330

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد علوي مجمان252779

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعالء محمد زاهي455714

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد جواد كاظم13998

ي512926 بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم عرب 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد كريم هاشم392430

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد سالم393108

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمهند عالوي عباس393944

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي كامل حمدهللا394128

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراركان عدنان صحن512662

ي555544
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  غانم هاب 

ي خضير315767
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي راض 



بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد حنون هاشم316463

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبدهللا512706

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرنور حسير  جي 315734

هللا14019 بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكريوسف نعيم خير

 حسير  ثجيل13967
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمنتظر رحيم عبدالسادة317308

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد مجيد منشد316246

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي ستار مطر252348

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  ثجيل جودة4141

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمرتص  سلمان جاسم210465

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمالك عبدالحسير  ابراهيم209878

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكررائد فاخر عباس512091

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرثامر قاسم ثامر253710

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحاتم كريم فرهود2678

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي جواد كاظم3196

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمنتظر كاظم جبار13932

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكررسول اسماعيل فلوك3711

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار داود سلمان202259

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر جي  خواف13871

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكررائد عباس جبار3695

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرايمن صباح زغير208055

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرقاسم عيىس حافظ210147

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  جبار منحوش210050

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراسامة محمد جعفر260118

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  جي 3153

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم عبداالمير عبد3276

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالزهرة جبار3693

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحبيب محسن وحيلي202752

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمرتقب جي  خواف5351

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمؤيد عبدعلي موس455300

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد ليث شاوي317624

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرهمام حكيم عاجل210169

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد جابر علوان316139

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي حاتم محمد452944

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعالء علي خان جبار252632

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد صدام453235

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  خلف فدعوس555537

ي صدام الزم210449
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرهاب 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار عبداالمير حميد3115

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي صباح بكال398487

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسن محمد خلف316221

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحمزة عبدعلي محسن408563

 رحيم زغير316750
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق 



بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرجعفر جاسم رحيم317680

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرابالحسن سعد سالم13885

ي موزان202644
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمنير واسر

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسن علي عبد317125

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم محمد210622

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعبدالحميد شاكر حميد202438

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرزيد حاتم محمد13988

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم الماز13865

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار نارص حسن3163

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرابراهيم حكيم عاجل394647

ي لفته512133
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد تق 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرنوري علي عبد512106

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمهند فرحان عكلة13974

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي جي  عبيد399118

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعالء عامر سعدون555472

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي صبار باهض207779

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرزياد طارق كامل2668

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراكرم محمد حسير 3264

ي قاسم13898
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد راض 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرهيثم محمد منعيى555521

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعباس ستار جبار4444

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  مدلول393211

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسن هادي راشد211175

 علي عودة210122
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد ستار جبار5551

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراياد سالم فرج210307

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد بدري عيدان252740

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  هاشم حسير 555534

 عبدعلي399344
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرامجد حسير 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم عنيت3705

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد عبدهللا رحيم407824

 علي عبدالحسير 555520
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد مناجي3132

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار علي حسير 13983

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم شذر407447

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد كريم كشكول209525

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعماد فرج غالي13994

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرنجاح هادي خليل398829

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي خريجة عالوي394305

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم علي13867

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسام يونس جلوب5388

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد عبد210380

 محمد عبدالحسير 454327
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق 



بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس طعمة512906

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  باسم حميد252749

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي عباس عبدالحسير 407552

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد جواد كاظم252904

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  حيدر رحم392249

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرقاسم عبد حسير 3709

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد عذافة مطشر210476

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرهادي عطية حميد2777

ي3688
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير  قاض 

 عبدالعالي شالكة392343
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكررسمد حافظ والي13872

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرخرص  حسير  صايح394080

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار ماجد خليل3179

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعبدالهادي زامل محسن209913

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي احمد عبد3214

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرصباح حسن سعد513063

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل كريم316289

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسالم عبدالسادة جوهر13856

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار عبدالحسن حسير 5084

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسام علي حسن202299

ي قاسم علي211527
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرتق 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرضياء علي خان جبار203063

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكروليد حمود جابر2674

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسن فليح فنيش3174

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعباس نارص مزعل316641

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي محمد كريم3210

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسيف ليث شاوي253096

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد هاشم208039

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرميثم ماجد منور397075

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد مجيد حميد3230

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر رحيم عبيد2743

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار مجيد ساهي207826

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  كامل حمدهللا395489

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراياد هارون هامش209759

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي حميد حسير 202305

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكروسام محمد حسير 3171

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  زاير جبارة210413

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمنتظر ماجد جعفر252421

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار حسير  مدلول316260

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد جابر علوان316171

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسالم هادي شايع13985

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا رحيم252818

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  حميد نارص209954



بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم يارس13973

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمناف حسير  جعفر513430

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسن فالح صباح202695

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرفاضل خلف حافظ211615

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرالحسن صالح حسن211542

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسن هادي صاحب13899

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار جي  خواف13870

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسيف الدين ستار جبار211247

هللا3010 دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر نعيم خير

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  موس210387

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكررضا كاظم جبار316661

ي ملحوظ456124
دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرصفاء شمىح 

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر خزعل غيالن407254

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكررعد عبدعلي فرج13934

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار جاسب جحيل13878

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  جبار مطلق317015

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعمار هاشم ليلو210802

ي5570
دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد هارون راض 

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي سامي جوبان312680

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد عباس حريجة13989

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم علي13869

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار ستار جي 211421

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي اسماعيل رسحان2730

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر عودة خلف210277

ي عودة210405
دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسن راض 

 علي دعدوش555547
دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي ياسير  صدام407187

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكربهاء ناظم حسير 13982

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار سعيد خضير397050

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالزهرة خنجر13972

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد ضاجي جاسم13936

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي صادق اسماعيل253093

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار حيدر مكطوف2680

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرهشام فاضل حسير 4130

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمهند حسير  عباس316738

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرماهر خضير يارس316210

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم رضا202452

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار جاسم علي13873

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكررائد صبيح عبود210069

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعالء عدنان حسير 2985

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرجبار كريم سلمان2701

 سامي جوبان512968
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمنتظر علي جاسم2665



إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالزهرة دريول407089

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد علي كاظم317131

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق عبدالرضا3690

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد حسن2975

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جاسم13981

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  فرحان عكلة2660

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  مهدي مجيد455124

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد قاسم407124

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرموس سعد عليان252793

يف3002 إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمؤمل مهدي رسر

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرجعفر عبداالمير خليل210088

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد فراس عالوي316694

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  جبار5575

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  محسن عالوي4170

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد حسن209441

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس عبدالرحمن453134

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي جميل عبدالحسن210362

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد عايد درويش455865

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  صادق اسماعيل456096

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  حسن حسير 512067

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد جواد عيدان407742

ي كاظم حنون252863
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي التق 

ي209987
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار جاسم راض 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرامير عبدعلي نعيثل13915

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمقداد عبدالرضا رحيم555559

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير  صدام13876

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  وليد عبدالحسن194499

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمنتظر حسير  جاسم210368

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسيف سعد كريم13947

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعبدالحكيم زامل محسن209664

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرفاضل غالي محمد316122

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي حسن فنجان252787

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكريارس رحيم صياح407080

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم سهر14012

ي عامر صباح209625
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمدتق 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسيف الدين صالح فنيش2798

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرباقر محمد هاشم555385

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسالم حسير  اجويد253969

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرذوالفقار داود سلمان202987

ي13905 إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد علي لعين 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد202281

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد مجيد عبد210458

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعبدهللا قاسم سابط397279



 علي حسير 3044
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكروائل محمود عيىس512765

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  عفيف هاشم455232

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي مالك سوادي408063

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرطه ياسير  داخل407063

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد زايد13902

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد ماجد حسير 315976

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسن احمد ورد203087

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرزين العابدين حسير  جاسم207850

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي حسن سعد555514

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد خليل3033

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد غازي محمد407800

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد هادي عبدالكاظم317104

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد كريم سوادي555517

 علي جلوب14004
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرزينالعابد سالم نعمة407101

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد ستار حيدر253879

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم باكيت252771

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  عبد زوير3689

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد خلف315632

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسن الزكي سالم حسير 13964

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمرتص  صبار عبدهللا512819

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي رياض يوسف13987

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرفداءالدين صالح فنيش2791

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرامير  هللا ثامر عباس5271

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسالم حسن عبيد512746

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرصفاء احمد عبد317731

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسن ساجت داود513320

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد عماد نجم209893

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدهللا طارش5276

ي جاسم210225
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمنتظر راض 

يف252636 إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر مهدي رسر

 محمد غالي316493
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ي علي407430
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد راض 

ي209495 إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد سالم عرين 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  نعمة عباس408227

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد سعد حميد397365

هللا396745 إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي نعيم خير

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرباقر سامي سعد253918

 علي حسير 397241
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرجعفر صادق كريدي513419

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمسلم عبداالمير خليل13912

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر نعيم خماط5364



إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد كاظم454681

ي315661
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكريارس زغير منىح 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكروالء شاكر خلف317707

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  رحيم حسير 13907

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرليث عبدالزهرة دريول407106

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم مطر13909

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد كريم202465

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسيف محمد زاهي13990

 علي حسن407794
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمؤمن كاظم رحيمة316331

ي حسن398355
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد شمىح 

ي وليد عبدالرضا13866
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرتق 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكررسول محمد زايد13892

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  جبار عيدان393574

 علي حمزة13929
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي جابر يوسف392270

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي مذبوب محمد408033

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحسن عبدالرزاق بهار271628

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد جايز13952

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمسلم عودة علي512728

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  عبد حسير 3707

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعبدالهادي عصام حسن210195

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد رحيم عبدالسادة317297

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد سليم قاسم407371

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمهند وليد جعفر353675

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر عبد حسن202322

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم جابر407516

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم الماز4341

ي455891 إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد علي لعين 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمرتص  مذبوب محمد253305

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم جبار13931

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  فاضل زهير4482

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرجعفر محمد عبدالسادة253909

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي عويد زيارة455402

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم فرج512164

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي وليد هادي2669

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرانمار سليم قاسم407162

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسام الدين محمد253278

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم جاسم210290

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعباس جاسب جحيل13858

 عبدعلي407406
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي عزيز كريم211019

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد عباس عالوي13896



إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد حسير 4471

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  حنون202515

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  جواد كاظم253560

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسيف علي جاور454798

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن طالب13968

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد سليم عباس2803

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي ستار جبار317799

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمسلم قاسم محمد13904

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم حميدي408082

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكريارس علي يارس407487

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  عالوي درسر396972

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعباس عودة جي 512081

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمنتظر غازي مزهر13913

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا عليوي5517

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعادل ماجد رحيم5341

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد علي جاسم393308

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي امهوس جي 194487

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرفالح حسن طالب395838

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  حيدر حمد452759

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر كامل452631

ي موزان202632
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسعد واسر

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسن جمعة حسن393411

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر نارص حسن513346

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرامير جبار كاطع209863

ي قاسم397009 إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد لعين 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد عزيز علي395055

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم طراد210899

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسينالحسير  يحنر سليم252623

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  مدلول210472

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسامر كاظم حامد394423

 علي عبد4501
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد كريم عبدالسادة14003

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي كريم خماط209551

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي زيدان خليفة315959

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر جي  كاظم253247

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعباس حسن صاحب13969

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد صبيح باقر453006

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم والي13886

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار نعيم ياسير 252797

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعباس محمد جاسم14009

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرغيث عبدالزهرة دريول394234

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد شاكر خلف317662

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمالك فرج غالي13995



إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد محمد حاجم5422

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرصفاء علي خان جبار5511

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر فاضل عبيس13930

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالزهرة جبار253938

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكركرار محمد عبدالرضا5482

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي محمد كريم202483

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرجعفر نعيم ياسير 4147

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعالء كاظم جاسم252808

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعقيل هشام موس3698

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي شهاب هالل408566

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرزكريا محمد تركي452798

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمؤمل محمد صدام407467

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرذوالفقار عباس حسير 4688

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير  جمال عطية392225

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعباس علي كريم253856

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدهللا عليوي5462

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالزهرة جبار13894

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكروائل سعد جلوب315678

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد علي غازي2667

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرموس محمد تركي456036

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرنعمة يش نعمة395902

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمصطق  جعفر هاشم252546

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم خواف202255

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم جبار13957

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي عماد ريال407084

ف13922 إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرهادي عدنان مشر

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي رشيد فاخر203143

 علي مكي13917
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمؤمل سليم عباس13970

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد عودة صانت203020

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعدنان نصير عدنان395427

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعباس جواد هاشم3206

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد حامد4394

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسجاد سلمان قاسم395601

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  جعفر2679

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد جاسم13960

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن عبدالسادة318212

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي مطر غازي455554

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي رحمن عطب455377

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد علي هاشم407497

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر ذياب هليل513188

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرصالح حسن سعد513027

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي سوادي315655



بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراحمد نوري داود2663

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرسالم حسير  محمد317231

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعالء عباس سفيح203123

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعباس كاطع عجيل393521

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعمار مكي كريم207869

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكررعد عبدهللا عبد14006

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرحيدر شاكر حسن317039

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرجالل محمد كزير14007

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرباسم الزم خلف396806

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرثائر رحيم توفيق5401

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراثير رحيم توفيق316981

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسير  عكلة13920

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرماجد دايم عبدالرضا13881

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعلي عزيز علي13950

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمحمد زغير خلف395324

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكراياد حسن نعمة254581

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرعباس شنان كريم455916

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرجاسم رحيم طاهر207675

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادذكرمهدي خلف عليوي454363

دكتوراهالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالرحمن محمد210876

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىانوار جبار برهان407609

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىازهار جبار بوهان407206

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىدعاء حيدر رحم391532

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىرسمية صابط سيد455003

ة كريم مهدي407436 بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىامير

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسالمة جبار عبد254024

ي209798 علية عبدالزهرة لعين 
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىهناء عبدهللا عبود455612

وجدان علي مجيد392713
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىارساء كاطع عبد252504

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىقسمة ذنون امير 394519

ي كلخان316969
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسندس راض 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىعروبة شنشل كنبار391770

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىرجاء كاظم مجيش408045

ي نادر مرحال455492
 
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىكاق

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىمكارم غضبان عوده512060

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسهاد كاظم شهيب317262

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزينب جبار رباط317010

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىحليمة كاظم رحيمة202721

ي مهلهل210133 ربيعة لعين 
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىهناء عبدالرضا رشم512873

ي253694 سليمة رحيمة لعين 
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىشيماء حليم طعمة392083



بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىليل عبداالله حسير 317148

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىفاطمة عيىس سلمان211695

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنورالهدى كريم جبار316539

رندة علي جاور13860
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىلىم احمد خليل454309

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىرقية بدري عيدان253193

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبدالرضا محمد203053

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىتمارة مجيد حميد408571

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىايمان هاشم عبود3147

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىهدير حسير  حميد3168

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىرؤى سعدون كاظم80779

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسىه سامي هاشم252801

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىارساء حسير  حرز252869

ي211142
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىوجدان حسير  اكياسر

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىارساء كاظم اسماعيل253749

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىدالل حبيب جاسم13992

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىلبتول جاسم وحيد13996

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىناديه باقر جبار209471

ان كامل علي253120 نير
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىاقبال جبار مطشر209592

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىكوثر جواد كاظم407529

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىايالف حمد مانع252460

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىاشواق عبدهللا عطية317335

وليدة والي غالي407807
دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

احالم حسن علي316950
دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنوال فرهود مزهر395360

ي252440
اب  دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىاقبال سلمان رسر

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنضال محسن حميدي253231

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىاقبال ظاجر سلمان207724

ي عودة398535
دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىمديحة راض 

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىحميدة كريم سلمان13942

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىمن  كاظم عطا4416

ي خليل حمزة391995
 
دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىكاق

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىافراح مزهر كاطع398734

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىشيماء مجيد عبدالرضا253402

ي253829
دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسهام حسن ضاب 

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىشيماء جاسب بهير252431

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسىه غانم مطرود452813

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىوسام كويم كريم452530

امال علي كريم408558
دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىفاطمة جبار محمد363309

ى عباس سفيح3030 دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىرشا عباس سفيح3139



دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىشذى عباس سفيح317092

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىاحالم حاتم محمد2684

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىابتهال جاسم مهنا334908

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىابتسام حسن نعمة407539

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسكنة حسن زغير255161

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىشيماء حسن نعمة407450

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىفاطمة كريم حسير 13961

ي13948
اب  دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىوداد منصور رسر

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنشين عيىس سلمان202673

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسناء لفته جي 203100

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىامل عيد حسن398596

نهاد فرحان تركي453262
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىاشواق كريم زاير255094

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىمريم جبار محمد393082

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىوفاء عباس احمد253835

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنجالء سالم فرج407418

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىوجدان محمد جعفر13903

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنشين حميد عاشور202323

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىمريم كاظم حميدي408119

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىارساء حسن علي254016

دكتوراهالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسارة حسن جي 253312

دكتوراهالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنور خالد ارسي    ح391576

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىوالء غازي محمد316431

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىرانيا صباح جبار2671

ماجستيرالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم سالم202555

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىايمان عطوان مساعد253229

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىريام رحيم كريم2676

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىايمان عباس جنام3006

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىحوراء غالب كاظم253200

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىحوراء كاظم رحيمة13893

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنور خزعل غيالن407237

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىارساء خليل عبدالرضا452569

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنور خرص  عبد211434

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىمها حسن كريم452505

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسارة حسير  موس252823

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء صبار باهض207815

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسحر حسن زغير13863

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنور شنشل كنبار5358

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىغسق مهدي جاسم253931

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزينب علي عبدالزهرة3684

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىاالء كاظم ثجيل207841

ي392185
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىميالد عبدالكريم تق 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىحنير  ماجد حسير 316029



بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالكريم نارص252855

سحر علي حسير 13935
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىلقاء محمد ابراهيم2707

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىصابرين كاظم حسير 13941

شهد علي حسير 317162
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىاسماء سليم قاسم13962

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىهبه هللا حسن حميد13853

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىحوراء نعيم شنشول202443

وق صباح جلوب407845 بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىرسر

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىفاطمة جبار لفته315923

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىكوثر صادق كريدي512604

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنغم محمد كريم208081

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىميادة خالد خلف317342

رباب علي جبار253220
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىهاجر بدري عيدان13945

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء عويد زيارة210489

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزينة عبدالكاظم جامن3216

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىمنتىه شنيشل مهاوي13883

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىميسون خالد دايم203179

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىطيبة بهاء علوان3685

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسارة رحمن عطب14005

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنورة سواس حسان253960

ي202442
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبدالكريم نق 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنورس عباس حاتم407225

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزينب محمود داود2978

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىهناء فالح صالح208217

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىصابرين حسير  شنان454424

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنور عبدالرزاق خنيرص13855

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىعبير حنون كريم207833

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىايات جواد كاظم460460

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىرشا عباس جاسب407994

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىشيماء عطوان مساعد253310

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنىه فاضل مجيد13980

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسارة حسن خلف397155

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء عباس عذاب407562

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىغدير رياض نجم407460

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىرواء مجيد كزار5522

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىعبير احمد حنظل3237

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىايات حسن صدام13901

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىدعاء جبار كاظم13954

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء صباح جبار2752

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىوفاء غازي محمد316376

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىصابرين غانم مطرود4386



بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسارة صالح عبد317494

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىفرات محمد جعفر13978

رسل علي رحم3136
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسمية موات ثابت252651

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىمروة حيدر رحم210844

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىحوراء ستار زهراو2688

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىدعاء سالم صالح13897

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىاالء نارص هاشم555466

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىهدى قاسم محمد13914

ي موس3013 عذراء عبدالنن 
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء جاسم حمدان253952

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىعهود عبداالمير خليل13959

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد عبدالرضا207788

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىمريم خالد دايم203161

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىريم كاظم نعمة315647

فاطمة علي علوان316787
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىارساء مطير عطية2681

مها عبدعلي محسن202611
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنرجسخاتون فالح صباح253109

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنورالهدى قيس رسحان207713

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنرجس ياسير  عرب3682

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىرسل بهاء علوان13979

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىشهد عودة مسعد3204

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسىح  ستار زهراو3157

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىبتول صبار باهض513261

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىغفران حسن صدام4136

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىحال عباس جاسب407998

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىمريم محسن عبدالكريم555551

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسارة طه عرب208180

ي210931
بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالكريم نق 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىاية حيدر رحم13976

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىاسماء كاظم ثجيل202461

ي موس3694 بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسىح  عبدالنن 

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىوجدان رحيم كريم407130

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىاقبال باقر جبار393175

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىغفران مهدي عباس252765

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىغفران ابراهيم هاشم2761

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىرشا عبدالزهرة حسير 4178

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىهديل محمد حليم210482

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزينب عطوان مساعد253223

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىفرح صباح احمد5241

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء ذياب هليل13908

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىارساء كاظم جبار210318



دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىليلل صبار باهض211648

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىاقبال هاتو شواي3219

ي قاسم452423 دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىميساء ناج 

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىانتصار اعويد زبون452427

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىمروة جليل سلمان3072

وق طالب غالي317183 إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىرسر

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىبراء كاظم ثجيل3190

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىشيماء احمد نعيم252868

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء جبار منحوش210034

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء ابراهيم زايد253267

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىحوراء صباح جبار4165

سالي سعود خضير397326
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزينب نصيف جاسم209449

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنورالهدى رحيم عبدالسادة317279

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزمن رحمن عطب13900

ي316073
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىارساء زغير منق 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء حميد خلف252696

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىبنير  جبار بوهان315834

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسارة سواس حسان398774

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىطيبة طالب غالي253514

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىحوراء لؤي كريم203073

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزينب مهدي رحمه13888

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزينب جعفر هاشم253948

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزينب محمد مزهر399085

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء عبود جوجي2695

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىبشائر محمد جبار392314

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىفاطمة نصيف جاسم208252

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىبنير  حسير  وحيد211595

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىرقية رحيم عليوي208152

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء ضياءالدين عباس253197

غسق جاسم والي252783
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىحوراء مهدي اسماعيل210986

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزينب عباس قاسم13874

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىجنان رعد جبار210102

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد زغير208008

ي202593
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  راض 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىمنار ضياء رحيم210183

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىحوراء صفاء كاظم407594

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىامنة فرج حمودي453208

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد كريم555393

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىندى سليم عباس5492

غفران جاسم والي407141
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنجاة ماجد خليل13289



زهراء علي كريم3119
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىرانيا خالد عبدالرحمن211675

بتول جاسم والي452980
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىشهد طارق كامل13986

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء عدنان الزم513096

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىبتول رحيم عليوي203208

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىريام عبدالكريم محمد208169

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىمريم جبار بوهان315802

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء خليل عبدالرضا454763

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىصفاء خالد منصور208097

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىحوراء مجيد عبدالرضا408551

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنبا ابراهيم زايد252895

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىايات كاظم جهيد454714

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىامنة عبدالرضا عباس396233

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسىح  جاسم شاطي202440

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزينب ستار زهراو209435

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىمروة خالد منصور407217

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىجنان ضياء عبد13977

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىايات باسم الزم13910

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىحوراء هادي جاسم13884

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىشيماء محمد ابراهيم2703

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىبراءة محمد جاسم253185

 جاسم والي455528
إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىمن 

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىايات صباح ماهر13891

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىبراء سعود خضير397300

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىبنير  رحيم عليوي4731

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىايالف فاضل عباس407570

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء عادل محمد4459

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىانوار صدام بدن252374

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسارة سمير منصور2698

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىنورالهدى منترص كاظم4961

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىحنير  طالب غالي253492

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء هادي جاسم253844

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالرضا رسي    ح4931

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىبتول نعيم ماهر252879

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىطيبة ستار دخيل407303

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء سليم خلف13993

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىغفران ستار جبار4366

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزهراء سليم قاسم209577

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىايات جاسم رسن13916

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىاخالص عقيل نبيت395157

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىكوثر حسير  وحيد209783

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىارساء حميد عاشور13854



إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىزينب سليم سعد317253

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىخديجة احمد حمدهللا202313

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىامل خيون امير 5582

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىسعاد عبداالله حيدر13906

بكالوريوسالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىايمان محمد عبدالحسير 209918

دبلومالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىالهام طابور بديع280305

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىهاشمية نجم عطية253588

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىوفاء جابر علوان513312

إعداديةالرسول األعظم21122الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالزهرة موس5558

دكتوراهالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرطالب وسير  حسير 287982

ماجستيرالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمصطق  صالح كمر183471

ماجستيرالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمازن عبدالكريم سليمان183477

ك477338 بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعلي شاه مراد بير

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  كوزاد183503

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكركامران عبدالكريم سليمان183478

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكربارزان اسماعيل سايمير288369

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكركمال خليل سعدون92362

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمحمد شهاب احمد92428

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكركرار صادق كاظم412178

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعمر خلف حنيظل288403

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرحسن فرحان خداداد342767

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرليث سعد مزعل91605

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعلي محمد علي95270

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعدنان عبد مهدي290896

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرحسير  ابراهيم فالمرز539346

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمهند محمد حسن79753

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمازن حرب عبد170490

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكراسعد جاسم داره93653

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرحسن هادي نامدار95498

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرحبيب شالل حبيب91928

 عبدالحسير  عبدالكريم94360
بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمصطق 

يف91711 بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرليث هاشم رسر

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر بخش477271

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر شفيق غياض79757

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكركرار احمد قاسم79729

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرسجاد عباس محمد91226

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمحمد زكي حياوي460293

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم علوان94269

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمسلم جعفر عبدالحسير 91831

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد جمعه92062

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعلي باوي سايه مير321625

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعلي عباس محمد91189

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالمجيد توفيق288822



بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرامجد عامر جواد92865

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرزين العابدين فالح حسن79738

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكركاوة عبدالكريم سليمان183481

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرحسير  عدنان جمعه561631

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرزمن زهير علوان287998

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرحيدر خورشيد رشيد90999

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمحمد راسم حسير 183475

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  اسماعيل95419

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكراحمد علي جاسم91664

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعمر مظفر محمد92511

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا علي505965

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعباس جعفر عبدالحسير 91854

خان91511 إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمحمود عدنان شير

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح وسير 91276

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرسجاد سلمان فرمان94406

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعمر اسماعيل ابراهيم396684

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرسجاد عقيل علوان519309

 علي هادي519180
إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكراحمد رحيم بندر484494

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكركرار محمد علي505577

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالجبار ستار183508

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمصطق  ناظم مصطق 505982

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعبدهللا صالح جمعة94481

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالجبار ستار92743

 احمد حسير 288307
إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمصطق 

 اسماعيل سايمير288116
إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعلي شالل حبيب288358

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعلي محمد مراد94102

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكربراق زهير عبدالعزيز288464

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرجاسم جابر كاظم443957

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالرحيم كريم95102

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرسجاد سعد حسن465562

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعلي سعد جواد412242

ي183483 إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكركرار صالح صي 

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرحسن جواد حيدر288778

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرمنتظر محمد احمد90830

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرارشد عامر جواد92949

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكررضا احمد جاسم183490

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعلي عادل مطر288075

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعبدالوهاب عبدالرزاق عبدالرحمن92661

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم محمد79761

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  غالم79734

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكراحمد علي مسير321782



إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادذكرباسم عبدالكريم سليمان183474

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىدنيا نرصهللا صفر477245

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىسوالف يوسف غالم79669

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىسهاد سلمان احمد90785

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىايمان حسن عيىس170698

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىبيداء حمزة كاظم519213

مي مراد علي288796
بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننى

ين عبدالمجيد توفيق288805 بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىرسل راسم حسير 183476

فت لطيف محمد539321 بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىمير

ماجده محمد علي88387
دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننى

ي90718 انعام قاسم كرج 
دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننى

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىاحالم حبيب قاسم290898

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىماجدة حميد سليمان183487

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىفاتن فالح حمادة412196

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىمروه زهير كاظم288034

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىسارة نجم عبدك288350

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىسندس جبار ستار288134

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىحنير  مظفر محمدكامل89139

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىارساء هيثم عبدالحسير 88370

ماجستيرالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىايفان حميد سليمان88774

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىسىح  احمد حسير 89977

بان احمد علي عسكر321804
بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننى

حنان نايالي نجم321547
بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىاية جمال اكي 88671

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىرقية محمد نارص288346

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىرشا صالح هادي288190

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىزينب جمال نوروز183502

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىدعاء صالح هادي288429

غفران عبدالجبار عبدك موالي79723
بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىاية ناظم امير183509

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىهبة جعفر عبدالحسير 88756

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىفاطمه جابر كاظم443966

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىعذراء رزاق ياسير 412220

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىدنيا عبدالجبار ستار89752

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىزينب عدنان علي481030

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىجيهان فليح حليم321690

ق علي عواد402676 بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىحوراء سمير  داود321822

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىزينب اسماعيل سايمير183510

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىرسور مظفر محمدكامل89190

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىزينب جمال حمودي288229

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىسحر شهاب احمد89946



بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىبشائر فاضل عبدالجبار288181

رحاب زكي حياوي460276
بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىديانا اسد حبيب288249

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىروى قاسم محمد88399

غفران صالح علي183479
بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىسمر شهاب احمد88994

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىضىح سعدي حميد89844

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىهدير حسير  محمد90113

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىحنير  عبدالرحيم كريم79668

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىصابرين هادي نامدار88866

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىوردة جواد حيدر288979

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىمريم محسن قاسم183482

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىهند عبدالخالق توفيق465612

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىانوار صباح هادي288782

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىنور عباس حسن89047

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىفاطمة جواد حيدر288975

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىشهد عبدالرزاق عبدالرحمن89323

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىسهاد حمزه كاظم288218

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىدالل عبدالجبار ستار79689

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىريام عادل مطر79680

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىعذراء عبداللطيف عبدهللا505573

سارة علي اسد288813
بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىاالء مجيد كريم288777

بكالوريوسالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىرنا فاضل عبدالجبار288167

 علي عواد495863
دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىحنير 

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىحوراء محمد احمد183473

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىالرة ناظم امير183520

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىشهد ستار سيف هللا90037

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىندى صالح هادي288416

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىوالء خورشيد رشيد88471

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىزهراء فليح حليم321749

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىزهراء شالل حبيب88719

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىشهد مجيد كريم288775

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىحنير  قادر حسن89077

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىشهد محمد احمد183496

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالجبار ستار183507

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىكوثر سمير  داود288376

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد نارص288283

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىورود صباح هادي288788

مريم علي جاسم79717
إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىاية جمال عبدالرزاق183519

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىقمر ضياء زكريا505563

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىتق  صادق شمة183505



إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىرند جهاد كاظم460249

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىطيبة حيدر يوسف477197

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىرسل قاسم محمد88436

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىنشين محمد يوسف183491

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىنىه سعدي عبدالوهاب412185

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىضىح احمد حسير 288327

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىعذراء رعد مجيد183504

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىريزان عبدالكريم سليمان183468

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىلينا ستار سيف هللا79697

زهراء عبدالرضا علي505987
إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىسازان شهاب احمد183486

كوثر علي شاه مراد183492
إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىسارة صالح وسير 88490

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىفاطمه زهير كاظم183484

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىنور جعفر عبدالحسير 183466

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىزهراء ابراهيم عبدهللا90171

االء علي يوسف288348
إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننى

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىصبيحة نارص عبدالقادر288339

دبلومالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىكواكب حمزة كاظم288204

ه امان بشير288148 إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىامير

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىمديحة نريمان خانه183506

ى مظهر عبدعون288434 إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىبشر

 علي اكي 183488
إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىحال حسير 

ايمان عبدعلي نائل90377
إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننى

إعداديةالرصافة الثالثة61128الرصافة-بغدادأننىنهاد احمد امير 89998

ماجستير2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمهند توفيق امير 397769

ماجستير2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي كريم حسون106056

ماجستير2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحيدر هاتف احمد192967

ماجستير2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكركرار حيدر جاسم511019

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرصادق محمد ياس397939

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم نحيو105945

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرجاسم محمدعلي مهدي279544

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرجعفر علي هادي511018

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراحمد خليل عبدالكريم192532

 علي511004
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرسالم حسير 

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرهيثم علي خضير300134

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرقاسم رحيم سلوم192520

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد رجب مول398677

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعدي مشعان حيدر106833

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي كريم صحن511051

غام عائد عباس101111 بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد لفته حمود105398

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرنبيل عبدالرحيم مهدي104585



بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكررافد محسن حنون511786

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعمار عبدعلي احمد101599

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعبداالمير صالح ارحيم511791

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرانمار محمد احمد105771

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرهاشم محمدعلي مهدي104696

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي محمد قاسم105228

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرنوار زينل ارحيم192891

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرباسم محمد علي مهدي105245

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسام ثابت محمد299921

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراكرم عبدعلي رحيم397801

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراحمد عزوز عباس103094

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالحسير  حبيب192482

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي كريم مكي192852

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرياسير  خضير عباس104406

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرفراس حمدي علي511020

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرهيثم احمد مهدي192879

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكريوسف عامر عبد192511

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمصطق  صادق مهدي103557

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمعمر جميل خليل299426

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراحمد مبدر كاظم192963

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرسيف منذر مهدي102769

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد بدري محمدعلي397857

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرزين العابدين جاسم حمود100063

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرليث حسير  جواد106677

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرامير ياسير  سلوم296954

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكريارس جعفر محمد68148

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي خليل ابراهيم105855

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد قاسم104811

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرصباح عبدالرحيم مهدي104440

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمجتن  حسن اسماعيل103611

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي حافظ عباس105675

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرصادق محمد باقر192932

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحمزة محمد حمزة192506

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكربرير سعدي حاتم511793

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرقاسم عبدالحميد عباس68290

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير  ماهر كاظم511036

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرهيثم حسير  ذاري279333

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكركاظم ماهر كاظم300982

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمازن معير  حمودي104936

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالرحيم مهدي105079

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحيدر فاضل لفته68405

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمدصالح معتضد محمد صالح102872

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسن محمود محمدعلي192829



بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعبدهللا احمد مهدي107083

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمود محمد محمود282738

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرتمار هشام ابراهيم296414

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد زهير جاسم106759

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرايمن محمد عبدالهادي299893

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالرضا كاظم511006

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حميد511792

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرصادق جعفر شاكر105445

ي جواد518010
 
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاق

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسان انعام عبدالكريم105593

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد اكرم ابراهيم299983

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراحمد اكرم محمد105046

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  عبدالزهرة104443

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحيدر نديم منعم104702

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعبدالجليل عبدالصاحب جليل279480

 محمدعلي حسير 511017
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسنير 

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمصطق  عيدان جاسم511038

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل كاظم511047

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير  امير صادق101167

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحكمت راجح محمد511794

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكربارق نهاد عبدالمهدي193484

ي511054 بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم ناج 

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد خضير99781

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي طالل عبدهللا397891

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرثائر حسن علي511787

ف كامل حاتم99946 دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرارسر

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرجاسم جواد كاظم398707

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراحمد حبيب عبد68199

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرشكري علي عبد100441

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرزيد نبيل محمود511789

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراحمد حسن عطيه192535

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعدي جواد روي    ح104646

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعالء خليل عبدالكريم192935

ي جواد101700
 
دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراسعد كاق

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكركاظم حسن كاظم104123

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكربهاء مهدي سعيد511788

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرميثم جعفر محمد192938

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرلؤي سليم داود103720

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكربالل حبيب كريم68322

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكركرار محمدعلي حسير 102824

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحاتم كامل حاتم68503

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرسعد حسن عودة99919

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرذوالفقار حسير  حمود107126



دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرهاشم محمدعلي جواد104915

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرميثم هاشم محمد511790

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد برهان حرامي106845

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرهشام ميثاق عبد299580

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعمار حمودي صالح192895

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراحمد قيس صادق417636

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحيدر مهدي حميد277284

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكريارس سمير امير 105887

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي علي68224

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرقابيل كاظم حسير 279788

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرغدير سعيد مجيد68705

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عباس68181

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعماد عبدالكريم محمد511045

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد اسماعيل192871

 حميد محمدعلي511589
ماجستير2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير 

 ثامر عبداالمير99973
ماجستير2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلوم عالي2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح سامي300047

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراوس احمد زيدان101331

ي هاشم68137 بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي ناج 

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد طارق علي279306

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرالمؤمل فراس صالح68250

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرادريس مبدر كاظم105970

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسن العسكري عالء جاسم192843

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرخرص  عبدالكريم حسن105553

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرنذير محمد محمود192924

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرالحسير  رسول صادق192940

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرسالم ثامر عبداالمير106649

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعباس محمد سلمان192529

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرالحسير  انيس محمد511048

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد علي قاسم279450

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرزيد طاهر حمود106400

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكررعد اسعد جاسم192503

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمخلد فاضل كريم101142

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسن كاظم عبدالرضا192947

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس كامل68465

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكربالل محمدعلي مهدي105416

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد خضير احمد100363

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي سجاد خميس296890

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرسيف عامر فاضل511584

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي ثامر عبداالمير104774

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرغدير جمعه عبد102940

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدعلي حسير 107011

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم رشيد105514



بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  قاسم104492

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمرتص  نديم منعم68118

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمصطق  صفاء نارص101070

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكربراق ضياء عبد192820

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعبدهللا جاسم داود68338

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسن قاسم محمد192955

ي102838 بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمهند محمد عرين 

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرسيف سعد مهدي104218

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكريوسف عادل طالب299646

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي كريم خزعل192868

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم حسن106158

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرنمير هادي حسن99722

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكريوسف عالء عبد300474

 علي سالم104294
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكريحنر جاسم رشيد105007

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم حمود511593

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسنير  محمد قاسم100103

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر حمودي100013

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراثير مظفر عباس397974

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي صباح عبدالرضا511009

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكريارس بدري عبداالمير276847

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعبدالرسول عبدالكريم علي511025

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسن عادل ابراهيم68491

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي فوزي حبيب104622

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعبدالهادي تحسير  هادي103664

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراحمد رياض قاسم192928

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرليث رمزي عباس398160

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحميد مهدي68273

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكركرار محمد سلمان511031

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم صادق282727

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكركاظم نجم كطوف105750

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم كاظم192957

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمصطق  عاشور شاكر192897

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمود حسير  كريم107034

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي عدي جواد106040

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرامير نهاد عبدعلي106514

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرداود كاظم حسير 192930

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي محمد حسير  رسول192941

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرسامر ضياء مجيد192952

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالحميد عباس68683

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  قاسم276786

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد حازم حسير 279183

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكريوسف مصدق قاسم192499



بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرخالد علي عبدهللا300171

ي محمدعلي103582
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحيدر راض 

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرداود حبيب هادي279521

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرامير محمد علوان511600

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمرتص  باسل غانم192875

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرانس انعام عبدالكريم106851

 علي192509
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير 

ي102848
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعباس فارس راض 

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرسيف الدين علي صادق279715

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحيدر عايد عبداالمير105318

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء جاسم192515

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحيدر قاسم محمد192945

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحيدر خزعل عباس192960

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمنتظر هادي حسن299551

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرصادق جعفر حمودي101238

 علي عبد398649
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمنذر حسير  كريم105367

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمصطق  عزام مهدي511594

 علي عبدالحسير 511050
دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعمار مىحي جاسم101265

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمهتدى واثق عبد511582

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمرتص  ضياء نارص192847

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمنتظر علي سالم192883

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرسيف علي حسير 398460

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكررسمد سالم عطا68163

ي397174 دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل ناج 

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراحمد حيدر مالك104545

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء ياسير 103966

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكركرار مىحي جاسم101215

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرياسير  حبيب هادي398044

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي كامل شفيق68525

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكريوسف حاتم كريم68240

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم حمود105776

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكريارس اسعد جاسم192480

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكريارس ضياء نارص192849

 علي حسير 398567
دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير 

 محمد حسير 68367
دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرجالل محمدعلي مهدي106017

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراحمد فراس حمدي511021

 علي هادي511034
إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمدمرتص  عصام عويد279903

ي192856
إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرسجاد مثن  راض 

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن محمد192919



ي عبدالشهيد106091
إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالغن 

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكركاظم عبدالمجيد سلمان104413

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحيدر مىحي علي398003

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح مهدي300413

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمصطق  عدنان صبيح106779

ي192890
إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي فارس راض 

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمدصادق هيثم حسير 104783

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكريوسف حسير  صالح511016

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراحمد عباس مهدي279145

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد عبداالمير105692

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرسجاد محمود محمدعلي107185

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرامير رضا حسن279405

 علي104059
إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبدالحسير 

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمىحي عبدالسالم مىحي104463

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكريارس محمد جاسم104523

 ضياء علي279753
إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي ليث طارق106340

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد عامر مسلم103838

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحيدر ابراهيم توفيق105167

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير  فاضل قاسم279687

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي احمد عبدالكريم105719

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرذوالفقار صباح مسلم107267

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالباسط جواد398359

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرابوالحسن نديم منعم68263

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكربشار ماهر صادق105986

ي398314 إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمروان عبدالكريم ناج 

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرنرص محمد ابراهيم192658

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي صائب خرص 511042

ي رسول صادق192949
إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمدتق 

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي صادق جعفر192501

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير  موفق محروس105508

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد زاحم حسن104991

ي عبدالشهيد104304
إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالغن 

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكريوسف احمد عبدالكريم103053

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عالء عبدالحسير 192497

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراثير طاهر حمود106580

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرابراهيم شاكر حسن279275

 علي ستار105908
إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير  مرتص  سلمان107253

ي107210
إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن نسيم راض 

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرموس عبدالكريم فتىحي279231

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرزين العابدين كامل شفيق106300

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكركرار شهاب احمد104166



إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرصادق جليل حسير 192915

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد عبدالهادي192495

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمرتص  واثق عبد300337

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعليالهادي حافظ عبدالستار276896

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي احمد كريم103787

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي كريم شاهير 192921

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد عبداالمير105366

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكريارس عالءالدين صباح68513

غام صدام حسير 192525 إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكررص 

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي حسير  صالح511002

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسنير  عامر حسن106723

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير  فرحان حمزة105642

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرامير ليث حسير 68348

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرزين العابدين علي قاسم104113

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرولي هللا نديم منعم105818

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراحمد مشكور عبداالمير193175

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرسيف اسد وادي104028

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمخلد فوزي مهدي511596

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكريحنر جاسم داود68477

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرليث حيدر مجيد300256

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكركمال الدين حسير  كريم104538

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعالءالدين ماجد اسماعيل105881

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسنير  طيف جهاد105085

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد ضياء علي279823

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم كاظم279664

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرامير ماجد علي104974

ف كامل107145 إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير  ارسر

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرسيف حسام ثابت299826

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي محمد مجيد301565

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير  هيثم حسير 100407

 محمود محمدعلي107229
إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس عطا102888

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحيدر طلعت جاسم192489

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحيدر عامر هادي68449

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي جعفر شاكر105962

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمصطق  صالح جليل299775

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرفاضل عباس فاضل103766

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن عماد شاكر398104

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرزين العابدين وليد مهدي105469

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا جابر279954

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  قاسم192887

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراحمد علي قاسم279632

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي حسن محمد193177



إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد حسام منعم299961

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكراحمد حيدر جاسم192651

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرجعفر هاشم نوري101392

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحيدر حامد حسن192969

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرهدايت طارق رحمان279377

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرمحمد جعفر محسن68383

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرعلي خضير عباس105907

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرسعد سامي هادي68303

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكريارس عباس خضير511586

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرفريد فؤاد حبيب511008

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير  زهير كاظم103891

 محمدعلي جواد105580
إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادذكرحسير 

ماجستير2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىهديل اسماعيل احمد103649

نورالهدى علي هادي511117
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننى

ي68785
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىاسيا حميد راض 

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىبان طالب سكران101680

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىريم محمد عباس100567

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىسوسن شوكت نعمه69108

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىهناء عبدهللا علي301088

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزهرة محمد جاسم100760

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىاعياد عبدالمهدي طاهر278789

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىانوار صباح بريسم511110

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىلينا عدنان ابراهيم299299

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىابتهال عدنان حسير 192429

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزهراء خرص  خزعل100507

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىياسمير  طالب سكران193182

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىاشواق نجف كشكول69132

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىرشا مزهر نوار102721

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىعلياء جابر عطية102388

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىسارة عدنان ابراهيم298995

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىهالة عزيز كريم193192

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىمنال جعفر شاكر102362

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىرؤى عبدالكريم صاحب103625

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىهبه ضياء مجيد193185

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىمريم محمد حسير 397140

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىوالء عباس خضير511058

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىايناس مبدر كاظم101730

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىرسل حسير  توفيق103799

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىعال عماد خضير277014

امنة حسن علي299358
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىلمياء جهاد امير 296932

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىجهان كامل فاضل511060

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىمنال عباس علي102953



دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىبيداء عبداالمير موس102914

عال علي فكري حسن193191
دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننى

بيداء محمد عبدعلي101499
دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننى

نور علي جبار193187
دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىاسيا خضير عباس192428

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزوراء هاشم حسير 397665

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىرسى فاضل عبد103000

ي عباس102866 إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزهراء صي 

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىامنه هاشم حسن397600

ي192413
 
ماجستير2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىندى عبدالحسير  رزوق

ماجستير2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىرسل محمد غفوري102833

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىسارة حامد باقر68614

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىريام صفاء خليل101253

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىسارة وليد كاظم68596

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىبراء والء مجيد397087

 علي511068
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىنبيه حسنير 

ة حازم حسير 511120 بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىامير

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىصابرين اسماعيل ابراهيم68564

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزينب نجم كطوف102616

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىميس عبداالمير سكران511114

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىارساء مظهر خضير511079

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىهدى رحيم ابراهيم100984

ي277061 شعاع غازي لعين 
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننى

صابرين علي هادي69076
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننى

ق سعد علي102413 بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىتق  حسن ابراهيم101645

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم محمد192461

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزينب عاشور شاكر103451

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىفاطمة هاشم خضير69184

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىشهد قيس علي193180

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىهديل نارص فاضل103107

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىروال نورالدين سلمان193189

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىنورالسماء كاظم شالل102489

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىنشين قاسم طوفان102647

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزهراء فؤاد حسير 102393

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىنورالهدى بديع محمد103360

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزينة ساجد عبد102516

سالي عبدالرحمن محمد امير 511823
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىغيداء رعد يوسف103748

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىفاطمة صادق محسن397711

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىمريم عادل طالب299059

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىمشة محمد نافع193193

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىهالة ناطق سلمان511072



بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىطيبه سالم حميد69726

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىغفران عادل جليل68554

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىايات جعفر عبدالرزاق276947

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىنبا انور خزعل278830

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىطيب فاضل صادق102898

ي192409
مينا علي راض 

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىدانيه نورالدين سلمان103597

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىنبا طاهر حمود192417

نور ناظم علي69091
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىمروة عباس مهدي192402

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىهبة عبدالستار حسير 100637

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىغفران غانم سكران511607

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىضىح ياسير  جاسم103017

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىضفاف فرات محسن68823

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىرشا خزعل عباس192408

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىتقوى وعد منعم511603

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىرسل جاسم عبدالكريم503099

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىصفا قاسم رسول398387

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىسارة فراس عزيز101449

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىايات نارص عبد299209

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىيسمير  رشيد عبدهللا68669

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىماءالسماء كاظم شالل103412

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىشهد خزعل عباس69163

رنا مؤيد علي68627
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننى

زهراء عبدالهادي علي511065
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىثناء سعد قاسم279018

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىمروه جاسم غزال69792

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىاضواء عدنان حسير 505935

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىشهد داود سلمان101210

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىرسل صباح مسلم103546

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالرضا طوفان511618

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىهند عامر محمود68585

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىاديان صادق محمد297697

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىعبير غازي خزعل102450

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىايالف علي حسن397352

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىيشى ابويض مايح103051

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىنور فاضل كريم103015

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىنور عطية فاضل68729

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزينب كريم محمد192443

غفران ضياء محمدعلي103038
بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىكرم محمد محمود397284

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىرسل خزعل عباس193190

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىرسل حسير  اموري102588



دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىايات نصير محسن100930

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزينة عبدالصاحب عمار100677

وسن علي توفيق101606
دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىايمان مولود هادي68839

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىنورا حسون عباس278883

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزهراء بشير محمد101616

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىمروه وائل كاظم511056

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىاالء مزهر سالم103139

دبلوم2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىصفا مهدي ذيبان102967

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىسىح  محمد خضير192421

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىمريم محمد عبد102810

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىميس عيىس جدوع103677

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىفاطمة احسان حمزة192424

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىمريم احسان محمد69201

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزينب عدي جواد152566

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىمروة عبدالصاحب هاشم102916

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىامنة عبدالرسول جواد193186

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىالهام نارص فاضل103089

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىريم عبدالعزيز عامر68805

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىمريم عباس ابراهيم397516

ي103068
إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىفاطمة فتح هللا راض 

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىمريم حامد محمد102992

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىغسق فراس طه299408

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزينب قاسم طوفان101567

ي اسماعيل103778
إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىسارة وصق 

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىرسى قصي ياسير 68641

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبداللطيف حبيب511061

ه فاضل عبد102334 إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىامير

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزهراء جعفر عبدالرزاق276999

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىرسل عادل ابراهيم102884

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىكوثر جعفر عبدالرزاق279091

ي اسماعيل102454
إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىغفران وصق 

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىسىح  حسنير  هادي192438

نور عماد محمدعلي192474
إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىهدى سعد طه192404

غدير سعد علي511617
إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزهراء حارث سليم103482

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىكريمه حمودي عبدزيد511108

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزينب محمد قصاب103837

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىهبة عاشور شاكر279051

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىفاطمة عائد هادي102935

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىبنير  منتظر هاتف511103

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىاحرار محمد هاشم69711



إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزينب احسان محمد68859

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزهراء صادق محمد297629

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىبتول بشير حسن511622

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىهدى حسير  اموري102698

ماجستير2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىرغد ابراهيم كاظم69122

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالرزاق فاضل69755

ية فاخر اخميط69516 بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىخير

بكالوريوس2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىهناء رسول مبارك102746

إعدادية2/ جي الربيع 62055الرصافة-بغدادأننىزينب عباس كاظم192475

ماجستير2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرفالح كريم صالح11116

دبلوم عالي2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعلي عادل محمد170664

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالجبار جمعة500892

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرحسن علي عبدالكريم500950

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرقيس غالب خضير170418

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكراحمد جوامير عباس167128

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرنصير مسلم برزول167112

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرسامان شهاب موس10771

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرصالح زرار حمد11139

 علي حسن11843
بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكراحمد بهمان علي500983

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرسجاد صالح قهرمان363941

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرديار شوكت طهماز537176

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعمار عمران رمضان10817

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرفرند خليل مصطق 11082

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرهادي محمد حسير 167085

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحميد يحنر9526

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمنتظر فائق ضيدان500912

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمحمد داود علي11833

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكركرار اكرام رمضان11808

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرجبار كاظم مصطق 500877

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  موس167089

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعمار سعود حمود10822

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرموفق حسير  عبدالكريم167103

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحميد يحنر11851

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرفراس ابراهيم نوري11840

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمصطق  غالب طالب544459

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعالء رضا موس167115

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعلي جمشير رضا167146

خان حسن11168 إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرفرحان شير

ماجستير2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم حسن364279

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان ولي364062

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعلي طالب كاظم10894

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعلي منير حسن10826



بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمسلم ابراهيم حسن167109

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرسعد اسماعيل صالح11197

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعلي صيهود سلمان167022

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكروليد رعد جبار364469

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكراكرم رعد اكرم364373

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرساالر اسماعيل محمد10810

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعباس جهان كي  حسير 10725

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمصطق  جميل شمة167018

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرحيدر فيصل حيدر11122

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرحيدر مهدي فرمان170513

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرحسن رياض جبار364027

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرحيدر نارص حسير 10765

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  داراخان501015

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرجعفر محمود داود11858

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرثامر حيدر عزيمة11836

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرامير عالء طارق363974

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرحيدر ابراهيم حسن364326

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرصفاء حميد عمران170552

ي عبدالرضا544422 بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرحسير  خير

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم خدامراد170392

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمحمد جميل شمة364231

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكررسول محمود نارص170377

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمصطق  ايمن شاكر537148

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرفراس غالب خضير11065

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحميد يحنر9542

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرسليم داخل عبيس11734

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكريارس علي عبدالجبار11743

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل شعبان10739

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرسامر موس ملك11887

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرامير عادل شعبان167077

غام عباس ابراهيم544452 إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكررص 

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكراحمد يوسف احمد11126

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرذوالفقار موس ملك11889

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعلي رضا رياض11094

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد حسير 544466

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرزيد عيدان صاري73253

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرسجاد رحيم بندر500883

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكركرار موس ملك11748

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمحمد طالل عيدان544447

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمحمد عماد رمضان500958

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعلي عادل رستم11130

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرحسير  طالب سلمان11733

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكررسول حسن رشيد544436



إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم غضبان10727

 علي170621
إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسير 

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمحمد امير  مزعل11806

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمرتص  جعفر رضا537140

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد عبدالجبار11763

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي فاضل365199

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرحمزة سليمان علي11721

 فيصل امير 11739
إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكراحمد اكرام رمضان11812

ي محمد11823
إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرحمادة رفق 

ي11005
إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرسجاد علي اوخن 

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكركرار احمد صالح10742

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسير  قاسم11800

وان سليمان علي جان11830 إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرسير

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمحمد خليل ابراهيم500940

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرامير صالح حسن170607

 امير كريم91535
إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرقمر هاشم حسير 170357

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعلي داود سلمان500888

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم كاظم544427

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرمهيمن غسان بدر11788

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكراحمد محمد يارس11256

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرموس احمد حسير 500996

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرحسن جمعة حسن10638

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعالء حميد عمران170566

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرحيدر سامي شمة11837

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعلي حسن علي167080

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرقصي عمر حسير 11838

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالواحد عليوي11890

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعبدالستار رمضان موس167093

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرصاحب جمشير رضا11079

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرفراس فرحان جاسم10867

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرعماد محمد قادر10859

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرقاسم شهاب الدين احمد11056

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادذكرهيثم كريم شمة544510

ماجستير2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىارساء عبدهللا خليفة537099

ماجستير2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىزهراء عدنان صاحب432560

از جوده محمد10969 بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىاعي  

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىرسمية عبدالحسن اينة544482

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىلمياء قاسم جعفر544502

ميعاد علي عبدالكريم10949
بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننى

رباب صالح علي11828
بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىايناس عدنان مذكور10758



 ولي11156
بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىميديا حسير 

نور سامي شمة11861
بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننى

ايام علي محمد11827
بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىزينب مذكور جودة158001

ي قلي11780
بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىدنيا جاب 

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىشيالن فؤاد عارف167118

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىنوال احمد جمعة167100

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىنورا عبدالحميد يحنر11848

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىفاطمة موفق نصيف167125

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىزهراء كميت نعمة11071

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىميسون ابراهيم عبدهللا167026

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىنجاة امير  جمعة167030

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىسناء محسن كريم11855

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىزينب اكرم علي364502

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىزمن كاظم ثجيل11832

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىميعاد محمد خلف167122

ى قاسم جابر10960 إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىبشر

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىوسن وليد خالد166567

ماجستير2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىزهرة مزعل مزبان11162

ماجستير2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىهجران عبد منحر11103

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىاية صفاء علوان167096

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىاالء جبار محمد10886

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىزينب جهاد كاظم363993

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىمريم نادر خرص 537092

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىرنا كمال صفر11224

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىنور عبد معارج544431

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىاالء رضا موس364545

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىارساء رضا موس167035

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىمروة محمد صفر365273

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىبراء رعد اكرم364647

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىغفران صفاء علوان11143

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىديانا جهاد كاظم364045

 علي364106
بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىعلياء حسير 

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىدعاء جهاد كاظم364009

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىزينب جواد كاظم10939

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىنور رعد اكرم364414

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىشهد محمد جاسم10963

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىنور عبدالجبار رمضان10735

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىرساب محمد صفر11818

ي ابراهيم400133
بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىنور وصق 

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىايمان مصطق  قاسم501798

 علي364084
بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىشهالء حسير 

علياء احمد علي544440
بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىسىح  سعد قادر364780

مروة علي حسير 11112
بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىايمان اسماعيل صالح11212

بلسم داود علي11835
بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىحوراء صادق رحمان167131

ي محمد170536
دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىرساب رفق 

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىشهد عمر حسير 11147

دبلوم2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىحوراء حميد باقر10655

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىزينب امير كريم544498

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىزهراء جهاد كاظم364606

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىزينب عبد منحر11863

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىارساء عباس ابراهيم544487

الزهراء ستار رحيم501006 إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىعبير

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىدعاء عمران عبد364970

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىنرمير  عبدالجبار رمضان11249

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىفيان حميد عمران170468

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىزهراء ضياء حسير 537136

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىزينة حسير  حمادي167067

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىكوثر جواد ظاهر364131

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىزهراء حميد باقر11709

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىزهراء محمود داود11768

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىاية جميل شمة500907

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىصفا جبار جمعة170438

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىسىح  صالح قهرمان363958

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىهالة حسام خزعل11013

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىسارة عمران عبد363894

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىزهراء رعد كريم544478

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىرغدة رعد كريم537114

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىفاطمة جالل ظاهر11736

ي11870
إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىزينب فالح جاب 

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىدنيا حسن رشيد11793

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىسمية اياد احمد544458

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىعبير كمال صفر11183

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىحنير  محمود داود11771

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىسارة حسن رشيد11820

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىدانيه جمال مصطق 500967

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىايات عبد منحر11866

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىسيماء صفاء علوان11737

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىمريم عماد كريم170335

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىنداء محمود محمد10708

ة عباس نايلي10802 بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىسمير

بكالوريوس2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىحال كمال صفر11175

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىلمياء جبار غفور11713



إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىنوال حسير  موس10669

ايمان سامي محمد11810
إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الرصافة الثانية 82062الرصافة-بغدادأننىرسى رحمان رمضان10873

دكتوراه2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح مهدي167165

ماجستير2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرقصي محمد حسير 17386

ماجستير2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمحمد مجيد حسير 386442

ماجستير2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرهمام سعد حسير 304615

ماجستير2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمنذر حميد محمدامير 553107

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرباسم عبداللطيف لفته20361

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمحمد معير  محمد553098

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرايهاب احمد عبدعلي169561

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرعلي رعد سعد553095

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر خالد فاضل17679

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرسعد خالد علي386335

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرعلي هادي حسير 304629

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكررياض علي حسير 17562

ي شعيل304735
بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمحمود حسوب 

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرسيف امير  غزاي521010

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرصادق جعفر حسن553103

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكررضا شاكر قاسم304861

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالصاحب علي386356

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرحر كريم كرم386370

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرعبدهللا غازي حمدان20283

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرذوالفقار كريم كرم169252

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرعمر جاسم محمد169282

 علي احمد447266
بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرنور عماد صالح553099

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرعلي ليث محمد17172

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرعلي عزيز حمزة16726

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمحمد عزيز حمزة17277

 علي عباس521014
بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان سعد386436

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرفارس مؤيد صادق169342

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالرضا شاوي386418

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرحيدر نارص عبدالحسير 521037

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكربسيم ستار حسن521350

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكراحمد عادل عبدالكريم219498

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرحسن فراس عباس17469

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمحمد عماد محمدعلي17543

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرعلي عالءالدين عبدهللا20387

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكراحمد صالح مهدي304933

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمصطق  موس محمدعلي17362

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكراحمد مؤيد صادق169295



بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكراحمد نبيه عزت521047

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرغيث عادل محمد393054

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل قاسم386375

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمصطق  كمال محمد20265

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكررضا حسير  امير 521072

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرهمام عصام عبدالرزاق167161

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكريارس احمد محمدجواد521061

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا شاوي386397

ي طاهر304975
بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرسالم وصق 

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكراسامة علي كريم386413

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمصطق  عماد محمود305014

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرعلي كمال محمد17531

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرنورالدين رعد مهدي20316

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرنبأ محمد علي521074

ي447250  علي ناج 
دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمحمدامير  صاحب خنجر20335

ي304800 دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكررسمد رياض صي 

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرحسن عالء جاسم17665

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمرتص  صاحب خنجر17617

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرماركفيصل سعد فيصل521064

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمنتظر عباس عجيل304822

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرقاسم محمد خنجر169473

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  عبدالرضا386432

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرحسير  محمدظافر عبدالمطلب17105

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرحسير  مؤيد مىحي553109

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكراحمد محمد مهدي169355

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرامير حسير  عبداالمير17194

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرعيىس ماهر رشيد17343

 علي حسير 447228
إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمحمدالصادق ابراهيم محمد518208

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرعلي يوسف مهدي521068

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرحيدر فيصل عليوي304990

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرحسير  ماجد جاسم449927

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرعلي وسام نارص233101

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكريحنر ساجد عبدالحميد17443

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمحمد صاحب رخيص20250

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرمصطق  صاحب مال هللا20171

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرهيثم علي حسير 167164

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرقصي سالم عمران386349

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكروسام نارص عبدالحسير 233199

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرثائر محمد رؤوف17593

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادذكرخرص  عباس حمود167170

براء مكي كاظم169390
ماجستير2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىهدى محسن كاظم168475

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىرفاه عباس حسير 449972

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىلمياء احمد عبدالخالق386424

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىانسام حسير  علوان386586

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىسندس عبدالخالق حمود304648

ي محمد304667
 
بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىميسم عبدالكاق

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىلىم يحنر موس20396

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىريم جعفر عبدالعباس167158

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىنىه منير عبدالفتاح167156

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىانعام صالح فاضل521065

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىوالء عبود جاسم20244

زهراء علي خلف20225
بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىندى صادق محمود521021

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىايمان حميد ضيغم304641

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىرقية جاسم محمد17551

ي20211
بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىزينب شاكر ماسر

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىفرقد كاظم عطية304636

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىبتول سالم تكليف169902

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىزهراء جاسم علوان304728

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىسما عادل عبدالصاحب386326

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىزينة احمد مهدي20300

نقاء علي عبود553097
بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىهدى كاظم عيىس521080

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىصفاء عادل محمد392940

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىدنيا سعدي جواد304773

ي محمد رؤوف304655
دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىتهاب 

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىفردوس خضير عباس521051

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىزينب جواد عبدالزهرة17074

ي521084 دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىجنان عبدالحسن منىح 

فرح علي خلف20180
دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىاالء حسن عبدهللا17090

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىازهار عبدالستار محمد20310

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد حسن169404

هند علي حسير 20139
دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىارساء حسن حميد554255

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىفريال محمدرشيد محمد فائق17484

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىغنية جدوع لطيف17455

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىدنيا محمود جاسم386321

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىارساء اركان جليل17210

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىضىح حارث ابراهيم447198

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىايناس سلمان عطية167176

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىشهد سلمان خنجر17510

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىدعاء هشام سلمان43076



ايات علي زهير386372
بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىسحر محمد كاظم304598

ي طاهر304980
بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىتبارك وصق 

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىعال عارف عبد نور521052

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىشهد حسير  محمود20189

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىايات عماد محمدسعيد521077

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىسبا عبدالحسير  خميس20351

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىغصون فاضل راشد304908

ي447240 فاطمه علي ناج 
بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىدينا جودت عبدالواحد17237

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىرويدة رياض حرز521082

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىاالء صاحب خنجر17645

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىهبة حسير  علوان20149

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىامل عماد صالح553096

ي سعيد167194
بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىغادة غن 

بكالوريوس2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىدعاء فاضل راشد304889

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىافتخار صاحب خنجر20428

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىنبا حيدر راشد521054

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىالكوثر سلمان عطية167218

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىرسور حسير  جاسم17143

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىزينب مؤيد صادق169305

دبلوم2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىارساء مىحي الدين محمدعلي521035

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىامنة بشار دامر169138

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىايات عباس حزام17156

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىتبارك بشار دامر17308

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىتبارك عبدالرضا شاوي386391

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىديمة محمد عصام447260

ق عبدالهادي محمد169545 إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىاستي 

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىشيماء نعمة عبدالزهرة438377

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىطيبة مؤيد مىحي167167

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىيمامة ليث محمود17053

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىعذراء فاضل دباغ304837

شيماء صالح علي304966
إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىمريم عماد محمدسعيد521049

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىنور محمد حسن17247

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىايالف محمد عبدالحسن17027

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىنمارق سعد سلوم17572

ي17042 إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىاية عامر صي 

ماجستير2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىرنا جبار طعيش17373

جنان علي حسون304792
إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننى

 محمدعلي محمود17498
إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىمن 

إعدادية2/ الكرادة 82065الرصافة-بغدادأننىوفاء موس عمران169606

ماجستير2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان عبدالرحمن497655



بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر مظلوم60458

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكررياض مهدي زورة167413

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعدي صبيح جاسم47641

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمهدي صبيح مهدي48112

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكراحمد زامل سعد379954

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد سلمان544342

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرقصي خضير عباس380382

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعمار مؤيد صابر379951

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعمار زامل سعد48549

ي47888 بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل ناج 

ف380325 بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمهند عبدالرزاق ارسر

ي134578 بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعلي شاكر لعين 

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرصباح عبدالمحسن مظلوم134537

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكراحمد سمير ابراهيم380362

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعدي خضير عباس380350

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرسعد مجيد محسن379933

 علي مزهر168431
بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكربالل علي مزهر168433

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكراحمد حسن جي 544333

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  صاحب47868

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمحمد عالء ضياء497725

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعثمان عبدالقادر داود168423

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمروان زاهد كاظم134548

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمحمد عماد جاسم167415

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالقادر حسير 515460

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعدي عبدالسالم عبدالكريم552998

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد فاضل48042

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرسامر كامل فرحان515420

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكروالء سعدي جدوع46643

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرالفاروق عيىس عمران497658

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرخالد لؤي سعدي497644

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرالمصطق  ابراهيم حسن515400

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرهيثم عبداالمير سلمان497699

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعلي محسن علي168450

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكركزار ناظم جواد48081

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرنبيل طارق سلمان514930

 علي امير 380234
إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرخالد وليد شوكت401488

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرزياد خلف صالح497684

ماجستير2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرابراهيم سمير ابراهيم379934

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكراحمد صفاء عبدالكريم46479

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعلي سعد عباس47982

 علي حسير 47923
بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمصطق 



بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرايمن عالء سليم168438

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرحميد محمد حميد46388

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمهيمن خضير عباس134594

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعلي عادل عدنان497668

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكررامي رعد محمد47767

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالمطلب حسن380293

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمهيب زهير حسن46680

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكراحمد حسن عزيز46830

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمهند حسام عادل46781

 علي عجيل168430
بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرقائد كاظم محسن401595

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرابراهيم زهير حسن48206

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد جاسم48942

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيم حاتم168428

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكريارس ماجد درجال48143

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرحسنير  حسام عادل47674

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرايمن عالء عيىس134573

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد544405

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكربشير فؤاد احمد134618

ي544390
بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد راض 

ي اسماعيل379939
بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعمر حق 

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكراحمد رعد سعدي379961

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم شاكر167404

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعباس قاسم عجيل167412

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعلي شاكر محمد جواد134587

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمعي   محمود جاسم515507

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعلي زياد ابراهيم544340

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر عبدالستار380226

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن محمد احمد515542

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمرتص  سعد جاسم48702

غام هشام جاسم48759 إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكررص 

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكركامل قصي كامل48788

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرحيدر عادل حسن48190

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمهند ضياء محمد46270

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرنارص حسير  ناظم544379

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرحمدي صباح جاسم48881

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرابراهيم عماد مجيد48588

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمصطق  فارس عزيز168429

غام شاكر محمد جواد48379 إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكررص 

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرزيد عايد حسن380242

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرهه فال سالم علي544370

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالقادر حسير 515472

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرحسير  هشام جاسم48814



إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرسجاد صفاء عبدالكريم48974

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عبدالرزاق168451

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمحمد عايد حسن380255

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعبدالعزيز عامر عدنان48899

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمود مهدي497663

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرجعفر حسام عادل48637

ي حسير 46056
إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرذوالفقار راض 

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمحمد براء هاشم167411

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرطارق هشام صالح الدين48283

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرامير ضياء عبداالمير168446

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد حنيش48681

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سمير ابراهيم379978

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالمطلب حسن379969

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكراحمد قحطان مهدي48916

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرعامر مىحي عبدالجبار48987

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرهشام جاسم خزعل48859

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادذكرحازم داود خضير168424

ماجستير2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىاخالص جبار نارص46935

ماجستير2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىنرمير  فائق حسن46422

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىنعم اسماعيل ابراهيم46502

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىزينة عبدالرزاق جاسم47822

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىرشا جاسم مشاري47784

نضال علي جواد48064
بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىسميعه ابراهيم خليل47091

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىبتول نجم عبدالسادة380333

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىزينب علي كاظم515384

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىرشا نوري رسن48125

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىسناء محمدامير  ياور514813

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىازهار عدنان خلف552997

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىزينب علي حسير 47693

رحيق علي حسير 167400
دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننى

ي سلطان46203
دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىرغد راض 

ى محمد ابراهيم48097 دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىهمسة سعدي جدوع48436

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىزهراء ياسير  عباس46175

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىديانا فارس شاحوذ167398

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىنضال هادي مرموص168442

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىهند عبدالكريم رحيم48483

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىنورالهدى صباح عبدالمحسن515011

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىملوك مهدي جعفر497611

ي47807 إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىاضواء سلمان ناج 

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىنشين نارص حسير 544400

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىعهود ماهر جي 521059



إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىهبة سعدي جدوع46242

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىبان مؤيد توما379986

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىهويدا سالم خماس47737

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىريام هاشم حسن47139

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىنور صباح كامل379946

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىهبة عدي محمد46079

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىضىح وليد احمد167402

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىرنا عزيز قاسم168434

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىدعاء هتلر هاشم521390

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىزهراء صباح هاشم48843

نور علي حيدر428464
بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىحياة وليد احمد167409

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىسىح  عبدالحمزة جواد46444

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىدعاء طارق صادق553001

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىوسناء حميد مجيد46138

رسى علي عبدالحسير 168425
بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىمريم عماد ياس515320

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىزينة ضياء عبدالكاظم379943

زينة علي عباس401536
بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىرسل جاسم عودة168440

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىسفانه وليد احمد167407

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىارساء جاسم محمد168432

بكالوريوس2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىصابرين رعد نعيم47793

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىفاطمة جمال حاتم497627

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىاية عمر خالد46565

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىعذراء خضير عباس48961

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىزمن ضياء محمد48410

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىهدى عدي محمد46322

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىمريم جمال حاتم497623

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىارساء سعدي صالح47614

شهد علي عبداللطيف47961
دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىدعاء احمد فاضل47473

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىطيبة احمد جبار47566

داليا عامر علي48323
إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننى

مرام علي محمد46963
إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننى

 عامر علي47906
إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىنرمير 

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىتمارا عماد غازي48519

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىهدايا احمد خضير47438

رؤى علي عبدالحسير 168426
إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىنىه علي عبدالحسير 168435

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىمياسة مقداد فاضل386318

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىعذراء عماد ياس515450

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىاية عبدالكريم جاسم497708



إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىجنات سيف الدين علي49003

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىارساء عالء سلمان47540

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىنبا حازم داود168445

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىرسل مهند شنيت47520

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىمريم فاضل محيسن47410

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىاية صباح عبدالمحسن380315

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىواجدة عباس حسير 168427

دبلوم2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىهناء محمد امير 46351

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىشذى عبدالحمزة جواد380213

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىنغم داود خضير168437

إعدادية2/ كمب سارة 82067الرصافة-بغدادأننىهناء فاضل منهل380275

دكتوراه2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرفاضل محمود عليوي304206

ماجستير2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرنجاح حسن عباس33605

ماجستير2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعقيل هادي محسن154986

ماجستير2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحسن نعمه شبار304088

ماجستير2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكروسام خالد جي 29153

ماجستير2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد لطيف علي33598

ماجستير2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرزيدون لطيف علي35390

ماجستير2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم عبدالغفور33901

دبلوم عالي2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان حمزة418291

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمثن  عباس عداي76037

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي جبار مذكور416647

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعباس فرج حسن300023

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعباس فتىحي سعيد508449

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد نجم جلو423007

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرطارق نافع علي303768

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد طالب كاظم76280

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرقصي كامل محسن299898

 بيومي29125
بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرليث فاضل شناوة76415

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرسالم بدران رسن40013

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد قسام مجيد73364

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمنير جمعة حيال28991

ي مزعل33456 بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي حرب 

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعالء خالد جاسب417649

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرقاسم عبد عنيد34290

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد سعيد حافظ33577

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد حميد عباس300432

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرقصي داود كاظم457743

ي رهل34806
بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكررعد شمىح 

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد حسن سلمان28655

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرغسان علي مشير418070

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمالك حسن مولة303698



بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراباذر كامل عبد72476

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد ياسير  مسعود508715

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد طالل نعمة300659

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرربيع فالح عبدالرضا551222

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعقيل قحطان علي300588

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمشتاق ابراهيم عيىس29116

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار جاسم33749

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحيدر سليم عزيز154691

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمهند فاضل جاسم33262

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرضياء عبدالكاظم صخر33385

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكررسمد لطيف علي33538

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي فارس سليم74241

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عباس مطلك508612

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد اسماعيل مطلك417131

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعمار رزاق عباس73534

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعبدالستار سهيل عزيز301376

 مفيد محمدعلي304296
بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ي33685 بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرسجاد ثامر لعين 

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم مطشر417232

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالزهرة غضبان508582

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكركرار فاروق داود303850

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمصطق  صبىحي رحيم311521

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  خلف507113

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمرتص  عادل يارس304223

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكروسام محمود خلف303827

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكررياض فخري الياس36160

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراثير جاسم محمد33716

ي76156
 
دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكررياض خضير عوق

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكررحمان فليح حسن311510

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد وليد عباس509500

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي محمد سالم74978

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرساهر مهدي حمادي508628

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمروان عباس محمد303378

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرصفاء عبدالكاظم صخر33381

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرشاكر بخيت سحالي29264

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد محمد احمد33505

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرامجد وحيد مجيد417324

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكركريم خضير عباس509635

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرساهر ابراهيم احمد73131

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحيدر سمير مجيد35284

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد جواد كاظم73037

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعادل يارس نعمة301707

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعادل قاسم هاشم508692



إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرسمير عبدالسادة حسير 34084

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراسعد نعمة شمران33314

 علي507864
إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعالء حسير 

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد محمد سعد300758

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرفاضل جخيور نزال418219

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرصباح نعمة شيار303633

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرصباح مصطق  حسن28833

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعالء علي حمد34234

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد سالم303840

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد محمد301337

ماجستير2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرانس سلمان حياوي508460

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد امجد مهدي33710

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعمر ناطق عبدالرزاق34573

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرسيف اكرم عباس72632

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعباس نعمة حسير 76512

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرهاشم نعمة حسير 33322

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحمزة حسن موله35135

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراكرم عامر كاظم301353

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم خلف33474

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكركرار صباح كاظم33277

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم عبدالزهرة417731

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق وادي76394

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكررسول محمد حسن428732

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرذوالفقار كريم يش304263

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرنور شهاب احمد155003

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي جواد عبدالكاظم33255

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم محمد73241

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرسجاد باسم جميل508732

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحسير  خضير عباس417219

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد محمد سالم300714

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرسيف سمير جاسب33583

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم محمد33920

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرفاروق سعدي ارزيك28945

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي كريم خلف33813

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي طالب عبدالسادة33423

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرسيف حسن حيدر33559

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكريارس فخري فاضل428770

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرامجد علي حسير 35422

ق حسن73283 بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحسن استي 

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرالعباس ماجد حميد34604

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكركرار حيدر محسن34759

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد محمود خلف303968

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد76290



بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرخليل مثن  خضير77277

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي عقيل عبد33564

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكريوسف جاسم محمد76372

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان احمد33431

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن علي علوان34562

 سعد حسير 304340
بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراثير يحنر خلف154893

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرزاهر سهيم حسن76114

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعباس جالل سلمان29006

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمصطق  ابراهيم كيطان301687

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي السجاد عالء خالد301723

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي حسن سهيل33454

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد طالب بريسم28729

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي ناطق عبدالرزاق33765

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي رياض جعفر300633

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد محمود شهاب418192

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحسير  عماد عبدالكاظم417116

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد عامر غازي35261

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمهند عادل محسن508711

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد نارص صي 154962

ي418085
دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرباسم حسن راض 

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكركرار علي جابر34051

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحيدر سالم مجبل33280

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي طالب سالم508737

ي ماجد بهجت417344
 
دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرراق

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكررضا كريم حسير 33295

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي جالل سلمان29032

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرامان كاظم عاجل417157

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحكم حسير  شمس417786

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد سعد فوزي35090

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعباس فاروق داود303896

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعباس علي رضا154669

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعباس ابراهيم كاظم29308

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرنورالحسن ماجد كاظم417175

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكركرار حسير  شاكر33441

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرسجاد شهاب احمد72493

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرزين العابدين سمير جاسب34216

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمدالباقر عالء خالد303252

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد قصي مطشر33485

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكربالل عباس ابراهيم29175

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمهدي حسير  عبدالوهاب300236

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكربطرس سعد يوسف35409

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحسير  نارص صي 154868



إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحسير  سعد محمود34533

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد عبدالرضا34741

 علي311477
إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرجهاد خالد جهاد299352

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم خلف76216

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرسيف سعد جبار34324

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي صالح محسن29107

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالنارص عدنان154845

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم جعفر34277

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد فالح احمد301791

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد رشيد مجيد33438

ي152984
إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد باقر راض 

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرذوالفقار مهدي مىحي417620

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد اسماعيل33479

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرايوب احمد قاسم40759

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعالء عمار عدنان301872

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحمزة خالد علي304305

ي74130
إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم راض 

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمنتظر رحيم خضير76490

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكراحمد عالء حسير 33670

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكربالل احمد حسن73620

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعبدهللا اعياد عباس33604

 غسان علي418148
إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحسير  ستار جبار417696

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكركرار محمد ياسير 417088

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمقتدى سالم جاسم33329

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح مصطق 35034

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحسير  حمزة عليحمزة73747

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم محمد76435

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحسن علي محمدحسن304237

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا عباس417289

يف33590 إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمصطق  كامل رسر

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد جبار76381

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمصطق  اياد هادي58349

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد عبدالجبار311094

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمدالباقر احمد ياسير 417203

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي نارص صي 154969

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعلي صباح كاظم35100

يف33758 إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرسجاد ثامر رسر

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعبدهللا ماجد رسدال34191

 علي محمدحسن304244
إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمهند مصطق  احمد33259

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعبدالستار عدنان ستار311021



إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحسن سعد قاسم154950

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكركاظم حسير  شمس418364

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرباقر طاهر يونس33337

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمدصالح34709

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكروسام محمد صالح33464

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعباس سعدي جبار33739

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرستار عبدالقادر محمد304146

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالرحمن جاسم34267

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادذكرعباس وحيد عبدهللا76527

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنادرة ستار حسير 33253

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىصبيحة سوادي محمد76192

لمياء علي محمد33317
بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننى

ي خلف عبدهللا154706
 
بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىكاق

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىهناء عزيز راهي73154

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىبتول بارك مراد33725

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىختام نوري كاظم28930

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىضمياء صبيح صادق508480

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىذكرى محسن سلمان33304

ي والي324587 بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىاحالم ناج 

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزينب عدنان حمزة29181

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىميساء يعقوب عزيز301901

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىسناء سعودي يحنر28874

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىرقية عطية حسير 508443

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىاناهيد طارق شفيق33615

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىسهام محيسن جحيل33378

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنادية محمد سعد508742

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىبلقيس حنش شبار33701

ي33568 زينة عبدالرحمن لعين 
بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننى

بان دوسة ولي402881
بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالكريم سبهان417961

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىامل جعفر فاخر33480

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىعذراء كريم حسير 34670

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىاثمار مجيد شهيد72810

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىهديل شبيب داغر551238

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنضال عبد كاطع508465

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىرسل نبيل حميد29146

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىانتصار سلمان مطلك33419

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىمروة احمد رحيمة28765

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىتمارة عادل يارس304216

ى عاشور عودة76022 دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىجنان كريم حسن332316

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىفائدة كامل محمد34541

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىخديجة ستار شلش417355



ي28630
دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىميسون حسير  راض 

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزينب رزاق احمد423154

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىلمياء نوري نايل35020

هبة علي حسير 76359
دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىسي  وحيد جريو303937

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزينب حسن سهيل33857

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىرغد جاسب جبار551218

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزينب شعالن سهبان508477

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىعادلة ناهي فجر76208

اس عباس سلمان28964 دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىني 

ي28741 دنيا عبدالرحمن لعين 
دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننى

حنان بالسم علي28857
دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنور محمد اسماعيل33484

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىميس سعد محمود33350

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزينب جواد حسير 73004

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنهال نافع حكمت508619

ين حسير  فاضل498987 إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىشير

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزهراء حسام الدين عبدالمجيد73424

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىكريمة جي  رسن417522

ة احمد عباس33830 إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىامير

اق فاضل بري33342 إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىارسر

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىانعام فاضل زغير33806

ماجستير2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىهجران عقيل عبدالحسن24571

ماجستير2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىريام ماجد رسدال35007

ين خالد علي301858 شير
ماجستير2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنورس شهاب احمد72440

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنور رعد عزيز33284

ايات علي حمد29220
بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىعائشة عبدالنارص عدنان35309

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىاسماء جمعة حميد33457

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىوالء قصي مطشر76187

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزهراء طالل حمود73213

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىدعاء محمد حبيب76026

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىابتسام محسن عبد34346

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىارساء حسن مولة33408

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىبسوس خليل ابراهيم76405

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىارساء قاسم مطشر304126

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىعذراء ستار عبدالقادر304188

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىبراق امجد مهدي34582

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىاية هادي صالح28974

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىلمياء حيدر كاظم508596

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزينب ستار عبدالقادر304173

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنور منير شاكر28801



بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىريام نارص رحيم34120

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىايمان احمد ناهي29047

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىهالة حامد موس33287

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىدعاء حامد موس33292

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىسماح عادل كريم303291

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىخلود رزي    ج مولة33784

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنبا كريم حسن33625

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزهراء رحيم عبدالحسن154977

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىسمر عيىس حاجم417253

 بيومي35328
بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىصبا حسير 

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىصفاء سلمان حسير 35348

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنىه شهاب احمد72411

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىكوثر جاسم محمد34894

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىبراء صفاء نارص28923

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىسارة فاضل جخيور417191

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىمروج احمد عبدالجبار311044

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىسىح  احمد ناهي29072

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىانسام سعد طاهر551243

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىشهد عبدالحسير  كاظم303652

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىايات اسعد مهدي72790

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىرؤى مهدي مىحي29095

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىايمان غازي نعمة304196

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىجيهان عالء حسير 34312

لينا حسن علي35449
بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىعلياء صبيح محمود28995

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىرشا عدنان عباس33233

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىضىح صبىحي رحيم311012

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىهدى احمد ناهي29087

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىضىح هيثم محمد508719

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنشين شهاب احمد72378

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنشين عباس محمود33371

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىتق  هادي صالح76272

زينة علي عبدالحسير 33311
بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىتغريد رحمن مزبان34978

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىرسى حسير  عبدالوهاب300361

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىتبارك امجد مهدي33510

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىضىح فالح احمد301770

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزينب شفيق مدب73172

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنورة جاسم جعفر33487

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىايمان حسير  عبدالوهاب300271

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىايات عباس طليع28860

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنور هادي صالح76254

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىدعاء كاظم خلف76225



بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىشهد محمد اسماعيل33797

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىفرح جاسم محمد72260

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىسارة وحيد عبدهللا76468

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد قسام299878

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىميس صالح رحيم76422

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىسندس خالد احمد73055

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىشهد جاسم جعفر33550

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىدعاء اسماعيل مطلك417412

ين ماجد عبدالكريم402658 بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزينب رسام جمعة33733

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزينة شاكر مهينو28677

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىايات رعد عزيز33235

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالجبار عبدالستار304253

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىعبير مهدي مىحي33398

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىرسى محمد اسماعيل28910

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىعذراء جاسم محمد39305

ي304274
دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنورا محمد راض 

سمر علي دعير33433
دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزهراء قاسم مطشر73715

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم زغير35371

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىرحيق ماجد كاظم509310

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزينب حيدر كاظم508591

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  عبدالوهاب300206

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىشيماء داود داخل33461

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزينب سعد جواد34361

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىشهد احمد محمدصالح72661

بتول علي جاسم303606
إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىتمارة نارص رحيم154631

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىاية احمد عبدالحميد35049

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىغدير ابراهيم اسماعيل508680

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىتبارك احمد رحيمة155013

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىسبأ فرات حميد154958

ي154825
إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىسهير محمد راض 

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىاية عادل محسن508704

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىجمانة اعياد عباس34553

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىاالء قاسم مطشر73691

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىطيبة يارس فخري35473

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىاروة خضير عباس429843

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىسارة ماجد خليل72697

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىحوراء سهيل عزيز301809

نور علي رهل34623
إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنها مهدي مىحي33274

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىتق  فالح احمد301754



إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىافنان يارس ياسير 28696

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزهراء سالم عبدالغفور28956

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىفاطمة رسام جمعة34517

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىمريم سالم يعقوب34100

ي152999
إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىطيبه باقر راض 

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىتبارك رسام جمعة72729

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىعلياء عبدالكريم جاسم301831

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىحوراء كريم حسن33656

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىراوية هشام حميد34916

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىايالف سعد جواد33270

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنورالهدى عبدهللا عباس418023

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىهبه اخشيف جاسم304037

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزينب ماجد عبدالكريم506810

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىمروه سلمان حسير 33944

فاطمة حسن علي34142
إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزينب جاسم محمد72352

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىشهد مثن  عباس154651

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىبيداء عباس زغير508660

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىرقيه عبدالكريم جاسم28816

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىرسل ماجد خليل34645

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىرهام هشام حميد34948

ق فاضل عباس72525 بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىسهاد عبدالكاظم محسن33403

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىهيفاء عدنان غازي34471

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىسلوى حسن زاير76304

بكالوريوس2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىفرح جبار خماس507374

انتصار علي حسير 33448
دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننى

ي سلمان73396 دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنهلة ناج 

دبلوم2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىوفاء حسن حميد33427

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىتوق عبدالمنعم عبود33301

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىبيداء سلمان حسير 76199

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىبتول كاظم عبدالحسير 508752

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىسهاد نجم عبود33969

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزهراء ابراهيم زغير508563

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىنوال جاسم فليح508457

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىايناس علي عبد34108

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىسحر سعدي خضير34377

إعدادية2/ بغداد الجديدة 52069الرصافة-بغدادأننىزينب فيصل كاظم34852

ي425707
دكتوراه2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعالء حميد راض 

ماجستير2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراسامة فتح هللا شمعون507829

ماجستير2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي طالل حسير 293907

ي426998
دبلوم عالي2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرهيثم حميد راض 

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرخالد صباح علي507783



بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرامجد رشيد عبد155737

ي مطر77457 بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحميد ناج 

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي رشيد مجيد427026

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحسن كطفان علي155328

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسن عبود507609

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي رعد مهدي74724

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد جبار نصيف47754

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرسيف زهير عبدالعزيز324607

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمحمد مطر غزيل325248

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد هالل عقيل19973

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرديلون قيس دانيال325412

ي425770 بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي شاكر ناج 

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرضياءالدين وادي وطن426958

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحسن علي سعيد18355

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعالء موس علوان74495

ي باقر17932
بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمهند هاب 

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرامجد فخري احمد561241

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرنصير قاسم عبد325320

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد جمعة حسير 425891

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرسهيل رحيم سهيل20034

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي فؤاد سعيد549272

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد ضياء عبدالوهاب47257

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرسمير عبود جعفر77465

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكررافد عالء سلمان73784

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد رعد عبدعون153612

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحيدر فارس محسن507823

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرخالد منعم علي17826

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرليث عبدهللا شيحان548786

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراوس محمد حسير 324523

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعيىس علي سعيد324533

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرصباح عصام حسن18227

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحمزة محمد عباس47240

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل عواد548857

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرسجاد ياس خضير153659

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرهاشم عبدالرزاق عبدالجبار18241

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعماد محمد حسير 325383

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحيدر نجاح حمدي508055

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكربسام اسماعيل هاشم18203

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمهدي كريم كناوي324631

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد محمد احمد19982

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمحمد مهاوي ثجيل73628

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم عبد77450

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمحمود شاكر محمود26010



 علي عباس507801
دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحيدر عبداالمير رشيد548823

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكررافع حسير  سعيد548836

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد يوسف جسام548907

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعماد حسير  سعيد73509

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي فؤاد كاظم507985

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرفاضل حمزة ياسير 324574

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمحمد اسماعيل محمد طاهر549182

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكريارس منعم علي18181

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكربالل وليد محمد153703

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد غازي طالب155361

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكربالل شاكر محمود18118

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالكريم جهاد561246

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس علي77505

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد حمودي425722

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمصطق  غالب فاضل75092

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمصطق  مهاوي ثجيل75343

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم محسن325056

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي جمال فاضل155383

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرابراهيم سمير احمد19897

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد خالد سلمان20032

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحيم سهيل48182

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعبدالعزيز اسامة نزار47185

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد اثير اسماعيل548773

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمحمد علي عباس549336

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي لفته جاسم549290

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرسيف امجد رشيد425745

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمحمد زهير عبدالعزيز324526

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمنذر اركان بشة549340

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد عوف عبدالرحمن24864

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمهند مهاوي ثجيل549332

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرقصي محمد رشيد75075

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي احمد نارص47209

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد مجيد20038

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرامير  سلمان محمود74825

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي صالح عباس76129

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد يوسف مزهر155746

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرايش جليل عزيز561231

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرسامر داود سلمان20045

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرهيثم يونس كاظم17893

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحسام احمد فخري549324

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحسن صباح محمد426490

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمحمدمهدي فارس محسن507662



بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمحمد مزهر كاظم19938

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد كريم حمزة19888

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمصطق  جواد كاظم425734

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعمار فائق مجيد155778

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرسيف سعد مجيد17769

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرفادي مازن عبدهللا47543

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمهند مزهر كاظم548780

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حيدر صاحب74941

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمحمد ماجد محمد17961

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحسان ثائر فائق155441

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم قاسم549245

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالوهاب عبدالرزاق26046

 علي47843
إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعباس حسنير 

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالكريم محمد74849

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعمر قادر ازرك155731

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرارس عماد محمد155769

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمحمد علي عبدالهادي77471

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكررسمد مازن عبدهللا47507

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان حسير 20456

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل حكيم47558

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحيدر امجد رشيد155763

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم زامل155468

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرغيث فؤاد اسماعيل20371

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد احمد20410

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي احمد هالل47660

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكريارس طه غريب507652

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم عبدالرزاق73561

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرنذير اركان بشة549262

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد بهاءالدين جاسم425680

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحسير  سالم كاظم549343

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي حازم محمد549232

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالقادر عبدالرزاق25981

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم عبدالرزاق74962

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرسجاد سالم كاظم549312

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرسبع صباح نوري549254

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكركارلوس مرقس فكري549209

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد جبار47997

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرزين العابدين علي رشيد426398

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحسير  وهاب عبدالرزاق20066

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرليث لفته مسلم18595

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعبدهللا امير  عبدهللا47779

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي الكرار مهند هادي549216

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرصفاءالدين جاسم محمد18095



إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمرتص  عباس سلمان507602

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد شاكر18062

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح كاظم20166

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرابوالعالء المعري قاسم325104

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحسام خالد طارش74888

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالهادي حميد426874

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي اياد جاسم48122

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرتيمور سمير كامل75113

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحسن مسير سعد75708

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم سماري17919

ي18430 بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن عرين 

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرعلي عباس محمد426914

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكررعد مهاوي ثجيل17949

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمحمود مهدي محمد426469

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرزيد علي عيىس507759

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكركاظم سعيد كاظم415456

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن عبدهللا549322

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادذكركاظم محسن نعيس324777

ماجستير2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنهلة عبدهللا شيحان548792

ماجستير2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىرؤى عادل عباس156977

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنغم زهير عبدالحسير 551257

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىايمان طارق هاشم549276

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىشهلة عبدهللا شيحان548798

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنضال نارص حافظ18190

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىمريم ابراهيم سلطان17798

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىلقاء حسن شاطي425837

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىايمان اسماعيل خليل20011

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىفائزة مجيد عبد413810

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىمها مصطق  علوان507630

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىرجاء محسن ابراهيم507606

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىفاطمة صدام طالل73740

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىارساء محمد زكي337010

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىعواطف فاضل عبود426943

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنشين عواد لطيف507814

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىايالف خليل علي73764

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىعال فرحان عبود332112

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىرؤى حسن كطفان153639

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىضىح عبداالمير رشيد549286

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنور خالد سلمان507836

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىهدى كاظم رصع416511

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىازهار مطر غزيل425866

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىزهرة رجاء حسون74707

نغم محمدعلي مصطق 74680
دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننى



دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىامل كاظم عباس507772

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنور عبدالهادي صادق17872

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىمريم مصطق  علوان18542

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنور رشيد نصيف24639

ة زامل جاسم155313 دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىسمير

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىلىم احمد شهاب548829

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىسناء عباس علي18037

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىوسيلة فارس شاحوذ19993

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىابتهال عدنان خلف47683

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىعلياء مطر غزيل507625

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىهبة خالد سلمان74546

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىحنير  قحطان عدنان73580

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىلقاء محمد خليل74621

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىزينب جعفر علي507612

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىزهراء محمود مهدي426438

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىهدير سالم هادي19876

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىرهام سالم هادي19869

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىريام مىحي مزعل77481

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىمريم صباح لفته451107

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىاية صباح لفته451102

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىمن  حسير  قاسم262150

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىايمان حازم عبدالعباس25961

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىاخالص احمد صبيح507603

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىجيهان حسير  محمد75170

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىهنادي عدنان جواد48166

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىميس حسن مسير48210

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنشين ملك فاضل17753

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىسارة نعيم عزيز508034

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىزينب جمال فاضل155754

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىفرح نعمة فاضل507746

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىزينه عبدالعباس جبار18021

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىصفا عبدالعباس جبار17995

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىمالك شاكر محمود20049

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىمها صباح كاظم48054

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىورود راسم شهاب18306

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىبدور خالد سلمان19918

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىشيماء رعد عبدالرزاق18394

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنور عالء محمود168479

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىاية عماد احمد507763

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىاسماء سبهان داود18379

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىدنيا نافع جاسم18456

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىشهد فؤاد مجيد508161

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىرغد قحطان كاظم507638



بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنورالهدى احسان احمد47464

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىفاطمة نعمة فاضل507643

بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىايمان مؤيد مهاوي48220

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىمريم محمد عبدالوهاب549203

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىسعاد حافظ اوهيم48016

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىمروة طالب عبد426830

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىاية سالم كاظم19963

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىضىح شاكر محمود48082

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىسوزان سعد مجيد20433

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىغيداء رعد عبدالرزاق18491

 علي325116
إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىرباب حسير 

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىسىح  ثامر عبداللطيف507675

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىاية نجم الدين قني 47415

 علي325136
إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىاية حسير 

حوراء علي عبدهللا47860
إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىهدى حسير  كاظم47303

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىبنير  حسير  سلمان155546

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىمريم عبدالهادي عواد18141

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنبا حسن مسير47937

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنبا حسير  سلمان155579

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىأزين عبدالعزيز فتح هللا507608

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىمريم فارس محسن507692

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنجاة عواد لطيف425665

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىطيبة صباح حسن74807

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنور فاضل حمزة155408

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنور محمد عباس47379

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنور سالم جمعة413857

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىدعاء صالح غناوي17902

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىاري    ج بهاءالدين جاسم426365

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىمريم عبدالكريم محمد74873

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىزينب فؤاد عزت74988

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنور صباح كاظم47806

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىابتهاج بهاءالدين جاسم426211

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىزينب ضياء عبدهللا20398

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنورالهدى اسامة حكمت155613

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىرند فؤاد مجيد20247

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىحوراء حيدر مجيد74776

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىنبا محمود مهدي426290

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىالق سالم جمعة415379

إعدادية2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىدعاء حسن كاظم325222

ة نود سلمان18678 بكالوريوس2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىسمير

دبلوم2/ الغدير 52070الرصافة-بغدادأننىذكرى جواد عجىمي414493

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعمار يارس كطان302255 دكتوراه2/ الخليج العرب 



ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي حكمت حميد60623 دكتوراه2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرودود قيس خليل303415 ماجستير2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرامجد هاشم محول422608 ماجستير2/ الخليج العرب 

 توفيق زكي418273
ي 52071الرصافة-بغدادذكرمصطق  دبلوم عالي2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرخالد قهرمان سلمان60091 دبلوم عالي2/ الخليج العرب 

 علي نجم74835
ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي جبار422852 ي 52071الرصافة-بغدادذكرخالد ناج  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراحمد جبار مذكور509301 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرسعد عبدالخالق عبداالمير509290 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرقاسم عبدهللا بريسم509294 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرظافر رحيم طراد303470 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي احمد محسن423286 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعرفان مزهر نجم148961 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالنارص علي301450 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي422280
ي 52071الرصافة-بغدادذكرعماد مزعل راض  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحامد حسير  كاظم418331 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعماد كريم عبدالرضا422810 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراحمد حسن جي 302952 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي302703 ي 52071الرصافة-بغدادذكرلؤي جاسم صي  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي احمد بشار303437 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح مرزوك423260 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي هاشم59907 ي 52071الرصافة-بغدادذكرهشام ناج  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرهيثم حسير  غليم28829 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراياد صباح احمد62512 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي418208 ي 52071الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالكريم لعين  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرهيثم هاشم عودة63772 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراحمد جبار خزعل63948 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي فرج ماهي301460 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعبدالرحيم رميض هادي60556 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرستار جبار هاشم457712 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرانور جميل فرج59871 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعادل كريم سلمان28892 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي هاشم59892 ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسام ناج  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي عبود شيحان59854 ي 52071الرصافة-بغدادذكرناج  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكررياض ماجد مزعل418008 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكركاظم جواد عبدالكريم418380 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكروسام جاسم سمسم60234 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسير  خريبط63562 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحيدر بالسم جي 301396 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالرزاق خلف77320 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  اسماعيل سعد418144 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي فيصل عبدالحسير 77138 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرشندروف مهدي يارس301305 بكالوريوس2/ الخليج العرب 



ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحمزة حميد423351 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعالء اكرم جاسم28990 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرباسم جاسم واوي303209 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراحمد رعد جواد301737 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي صباح احمد61511 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكريوسف قيس خليل303386 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمصطق  ليث فائق418106 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  اكرم جاسم29003 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسب كصاب74878 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرسمير موالن ذياب29127 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكررزاق عبود شيحان59824 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراحمد مصطق  جمعة148796 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي جبار422823 ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي ناج  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  شلكام418356 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ق صباح احمد33192 ي 52071الرصافة-بغدادذكرمشر بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي حسن بريسم301332 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعمر ناظم مطلك549582 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي جي 28795
ي 52071الرصافة-بغدادذكرعدي شمىح  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالعباس بريسم302828 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرصفاء جواد عبدالكريم418400 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحيدر اسماعيل جبار507256 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالعباس بريسم302882 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرسمير عبدالرزاق محسن418260 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي جالل كاظم509305 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكررشاد صفاءالدين طاهر29111 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمهند عبدالحسير  جي 62132 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد حامد رشيد509365 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم عبيد418199 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراحمد وليد عبد418047 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرسامان عيىس رستم77285 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرهشام مزهر نجم507506 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكررسور ماجد عباس560876 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكررودي ماهر بطرس417991 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكريحنر طعمة فضالة301774 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراحمد محمد كاظم61368 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

 علي فرحان302290
ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعمر اسماعيل متعب423734 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرميثم ابراهيم الزم63281 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرباسم محسن نداوي148912 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمهدي جليل عيدان60685 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرجبار عبدالكريم خلف396141 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحيدر مهدي حمزة507329 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي خليفة149264 دبلوم2/ الخليج العرب 



ي 52071الرصافة-بغدادذكرمهدي خميس ضاجي60323 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد فخري عبدالرحمن33179 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسن علي حسير 507137 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرقيس سعدون دوي    ج297475 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمؤيد داخل عبد63058 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرصباح كاظم حسير 418250 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد بشار302423 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراحسان عالء محمد301401 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرخالد خلف لفته28786 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرماجد نافع مهدي301323 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالكريم عبود149018 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكربالل نصيف جاسم60804 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم حسير 301292 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم يونس63305 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكربارق كاظم طه549577 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن بريسم28987 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي حسن جي 77369 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن محمدعلي301886 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراحمد حميد محمد507457 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرنبيل كريم عبدالرضا148779 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيم عودة60348 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراحمد شاكر جوجي62341 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعمار ايش موس396101 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرروبرت رمزي ابلحد59791 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي كريم سلمان74674 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرنبيل سامي مجمان302329 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرجالل يونس حسن148985 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا سعيد28938 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرهادي مسير عارية418095 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمهيمن قحطان عدنان28879 إعدادية2/ الخليج العرب 

 عبدعلي عباس560913
ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  ماجستير2/ الخليج العرب 

 علي شاوي549547
ي 52071الرصافة-بغدادذكرمرتص  ماجستير2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمروان صالح مهدي507187 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا احمد509348 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي محسن نداوي149090 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحيدر طالب ياري59953 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي احسان علي28932 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي محمد غليم417980 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد محمود جلوب60864 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمهند عدنان عنتاكي60516 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرزاق محمد33177 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرليث علي حسير 423686 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراكرم اسعد مهدي165130 بكالوريوس2/ الخليج العرب 



ي 52071الرصافة-بغدادذكراحمد كريم طعمة149376 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي149127 ي 52071الرصافة-بغدادذكرعبدالجبار زكي لعين  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعباس احمد محمد418135 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرغيث صباح حسير 549523 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن كاظم149008 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد حبيب جاسم28798 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمود ناهي حمدان422150 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي هاشم302743 ي 52071الرصافة-بغدادذكريوسف ناج  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمصطق  مهدي صالح301349 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي جمعة جلوب29060 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي حميد مرزوك303725 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي محمود جلوب29224 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكربارق عبدالسادة مطير149014 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرفهد رعد عباس28957 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكريوسف كامل فليح422548 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  غانم حسير 28928 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد ثامر ناظم74504 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمهدي محسن الزم33208 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرنورالدين شاكر سامي149139 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  ساهي موس418415 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي حسير 301315 ي 52071الرصافة-بغدادذكرعمار ناج  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعصام كامل فليح418428 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكريوسف عباس مجيد423614 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد شمس الدين رستم422689 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحمن جابر301715 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  كاظم422724 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكركرار علي داؤد303666 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي سامي محمدجعفر509331 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد عيىس60457 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي منعم حسن60148 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكركرار عبدالزهرة خليفة549498 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراحمد حميد جالس301414 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرانمار جميل حسير 62490 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرليث عبدالحمزة زبون302609 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمهند عادل ثامر148991 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرسجاد عماد عبداللطيف418314 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمشتاق طالب محمد148823 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  شعيب عبود33185 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمصطق  حامد عبدالرحيم28903 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي جبار زيدان301373 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرجعفر حسير  كاظم77312 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالحسير  نعمة28850 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

 علي حسير 507482
ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  بكالوريوس2/ الخليج العرب 



ي 52071الرصافة-بغدادذكروسام فاضل حميد29074 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي60499
ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد راض  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسن هادي حزام63453 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي الزم سلمان63263 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراحمد حامد عبدالرحيم28834 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمهند صباح احمد422388 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكركرار وليد عبد61385 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالنارص علي301422 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرضياء ماجد مزعل302632 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي28947
ي 52071الرصافة-بغدادذكربشير خالد مناب  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرياسير  مهدي محسن509350 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي ليث فائق149411 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم باقر303650 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراحمد سعد كاظم59979 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي423577
 
ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي عامر عوق بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمهند مزهر نجم301388 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراحمد جودة نعمة60527 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  هواس418152 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرزين العابدين كامل مسلم77296 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي غانم عبدالرزاق423316 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرجعفر صادق جعفر60114 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرنصير طه عبد28973 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي77360
ي 52071الرصافة-بغدادذكرمهند محمود حسوب  دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكروسام صباح عامر28807 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمهند رحمن جابر301270 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبدالسادة مطير148788 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراسامة علي جاسم302997 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد عيىس28881 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرايمن رسول كاظم549516 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم عداي77151 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  جمعة شاتول63333 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحيدر جسام امرط422361 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمصطق  فاضل حسن29202 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراسامة علي حسن29266 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحمزة اركان عدوان63364 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسن سلمان جبار28914 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسام حامد رشيد509262 دبلوم2/ الخليج العرب 

غام جاسم محمد422947 ي 52071الرصافة-بغدادذكررص  إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  صالح مهدي149248 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرليث جاسم كريم60171 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرماهر رحمن جابر301986 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم نعمة422522 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمرتص  سالم نعمة74595 إعدادية2/ الخليج العرب 



ي 52071الرصافة-بغدادذكراوس عمار داود507357 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرصادق ستار حسن61326 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعباس عبدهللا محمد62065 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد شاكر جوجي62301 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمؤمل عبدالنارص عباس301856 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمسلم صباح علي149339 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  فالح حبيب423435 إعدادية2/ الخليج العرب 

 علي حسير 77180
ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد ضياء احمد302516 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح مهدي149277 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي29159
ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي احمد راض  إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان عنتاكي63222 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي422866 ي 52071الرصافة-بغدادذكرسجاد خالد ناج  إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي صالح مهدي150288 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمؤمل جاسم فيصل33200 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرقاسم مهدي محسن29027 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكريوسف محمد كاظم60595 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد رعد عباس507126 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي حسن29038 ي صي 
ي 52071الرصافة-بغدادذكرتق  إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد جاسم149224 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكركرار نصيف جاسم29113 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم مطرود77237 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  جليل549494 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراسعد سالم عاشور77219 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمغيث جمعة جلوب61869 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي كامل حسير 418490 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرانس اسماعيل متعب418475 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسن مصطق  ابراهيم423703 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسام فاضل حميد74811 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرطه عقيل كاظم149158 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكربشار سمير جواد74753 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحمزة عبدهللا احمد507509 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرصفاء فؤاد جميل61970 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرطه رعد عبدالرحيم61729 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعبدالحكم جبار محمد74894 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبدالكريم مرعب28979 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عبدالرزاق77331 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمنتظر حسير  بادي77261 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحيدر لطيف جاسم422663 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرسيف ماجد ناجح507260 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير  عامود507178 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمصطق  جواد كاظم60714 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعباس محمد يارس33203 إعدادية2/ الخليج العرب 



ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد محمد63924 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعبدهللا قيس قاسم61775 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد نجم59803 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمنتظر وليد خلف422168 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكريوسف وعد عبدالرحيم61742 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمهيمن سعدون علوان422773 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمدحسن محمد رسول149191 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل محمد303485 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرهاشم عبدالكريم هاشم28812 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد حاتم محمود301701 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جبار60364 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحيدر عدنان محمد74729 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرسجاد قيس سهم423773 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعبدهللا قاسم كعدة61907 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرسجاد ماجد محمد62037 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرطه ضياء عبدهللا29083 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراسامة محمد فائق74645 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي حسن29053 ي 52071الرصافة-بغدادذكرباقر صي  إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراحمد رمضان سعد301940 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم عنيد303455 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي االكي  عبدالصاحب سلمان74664 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرسجاد طاهر حسير 302673 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكروسام خالد نعمة63133 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعالء ثامر عبدالحسير 418565 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرجعفر محمد حسير 149365 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرسجاد علي حميد549586 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعمر عبدهللا شوي    ع29021 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرسجاد محمود عبدهللا61117 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرسجاد حيدر جاسم77342 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمهدي محمد جبار29193 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي29129 ي 52071الرصافة-بغدادذكرايوب علي صي  إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرشاكر فاضل حميد61033 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس كاظم423406 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمود شاكر422675 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرابراهيم كاظم زغير33409 إعدادية2/ الخليج العرب 

 علي74858
ي 52071الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حسير  جليل549500 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرسجاد مهدي حمود149115 إعدادية2/ الخليج العرب 

 صفاء يحنر301756
ي 52071الرصافة-بغدادذكرمصطق  إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد خضير عباس29214 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم بريدي28803 ماجستير2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرنهاد خلف صفر422635 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي418367
ي 52071الرصافة-بغدادذكرمشتاق مزعل راض  بكالوريوس2/ الخليج العرب 



ي 52071الرصافة-بغدادذكرهاشم شجر بدن61291 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعالء محسن نداوي301338 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرسيف سعدي عبد402532 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد عوين60819 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراحمد عبيد طارش77171 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعقيل كاظم عبيد62463 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكركريم فاضل محمد509354 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعالء خلف جاسم25085 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرنبيل صاحب عبدهللا28916 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرعزيز احمد مريوش33163 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكراكرم حسير  شلكام301382 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرفارس سلمان عبد63084 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي303292 ي 52071الرصافة-بغدادذكرصادق زكي لعين  إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرحسير  بادي علوان77269 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادذكرلطيف جاسم واوي549544 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىانتظار دنيف حسن28831 ماجستير2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىهبة كامل حسير 61635 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىرجاء مكطوف ياسير 422753 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىمنار عالوي كاظم560919 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالحسن كاظم303573 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىانتصار زاير عنفوص63608 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

وق صبيح حاوى302500 ي 52071الرصافة-بغدادأننىرسر بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىماجدة ابراهيم طاهر149199 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىنداء صادق صبيح422887 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىهناء محسن حميدي28917 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىايمان كريم حسير 418350 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي عزيز302587
 
ي 52071الرصافة-بغدادأننىالهام عبدالباق بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ى جرجيس سليم418030 ي 52071الرصافة-بغدادأننىبشر بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىندى محمد خلف25970 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىشيماء نوري عبد63824 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىانهار محمد بريسم303589 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىزينب مصطق  مجيد422115 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىهدى فالح بسيط272681 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ايمان سلومي كيطان28824
ي 52071الرصافة-بغدادأننى بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىبيداء محمود حسير 561255 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىمنال محمد فياض418174 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي خضير303242 ي 52071الرصافة-بغدادأننىنشين خير بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىاسيل اسماعيل كاطع60841 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد كاطع396111 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىليل جواد طالك418017 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىسهاد جعفر ظاهر551619 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

يف418187 ي 52071الرصافة-بغدادأننىوالء جبار رسر بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىنورا محمد خلف77165 بكالوريوس2/ الخليج العرب 



ي 52071الرصافة-بغدادأننىصبا عبداالمير كريم303322 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىصابرين عبدالعباس بريسم302766 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي جابر303522
ي 52071الرصافة-بغدادأننىالهام شمىح  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىحنير  اسعد مهدي428982 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىسىه كامل حسير 60069 دبلوم2/ الخليج العرب 

ية خلف لفته28772 ي 52071الرصافة-بغدادأننىصي  دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىزهرة كاظم بطي418118 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىرجاء اسماعيل سعد74943 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىسهاد صبىحي عباس33157 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىكلثوم خشان كيطان62428 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي حامد396182
ي 52071الرصافة-بغدادأننىنادية محمدحسن  دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىسحر عباس حسن29077 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىاسيل سعيد عزيز33196 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىافتخار كاظم كاطع28789 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىميادة عبدالوهاب سبع418236 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىشيماء جاسم سلمان29168 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىفاطمة كاظم رغيف301217 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىرسور عبد عيدان60003 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىوجدان عباس منصور507283 دبلوم2/ الخليج العرب 

ه نيسان حيدو29069 ي 52071الرصافة-بغدادأننىمنير دبلوم2/ الخليج العرب 

انتصار علي حلبوت561102
ي 52071الرصافة-بغدادأننى دبلوم2/ الخليج العرب 

ى جمعة شاتول418440 ي 52071الرصافة-بغدادأننىبشر دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىايمان عبدالرضا محمد29122 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىاحالم كريم حميد29043 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي29117
ي 52071الرصافة-بغدادأننىحوراء محسن راض  دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىليلة خالد كطوف418344 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىحنان حسير  كيطان61356 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىفوزية مال هللا حسير 28912 دبلوم2/ الخليج العرب 

هيفاء فخري علي62180
ي 52071الرصافة-بغدادأننى دبلوم2/ الخليج العرب 

حوراء عبدعلي هادي74752
ي 52071الرصافة-بغدادأننى دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىارساء كاظم عداي63416 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالهادي مجيد77195 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىحنان فالح عجىمي29100 دبلوم2/ الخليج العرب 

يف74763 ي 52071الرصافة-بغدادأننىميسم جبار رسر دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىسوالف حسير  كاظم149106 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىاية شاكر عبد301431 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىوديان جبار ياسير 422262 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىامل كريم محمد422784 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىسهام اسماعيل سعد29151 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىفرحة حسن كريم422696 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىزهرة منجل عايز506921 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىهناء مهدي عبود74923 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىنور كريم جبار560837 ماجستير2/ الخليج العرب 



ي 52071الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالحمزة زبون302568 ماجستير2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىنور عبدالحسن كاظم560849 ماجستير2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىعذراء كاظم ابراهيم509321 ماجستير2/ الخليج العرب 

نور علي بادي28908
ي 52071الرصافة-بغدادأننى ماجستير2/ الخليج العرب 

بسمة علي داود303496
ي 52071الرصافة-بغدادأننى بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىسماح حامد مخور422624 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

رغيد اسعد مجلي509285
ي 52071الرصافة-بغدادأننى بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىعلياء حسير  كاظم148980 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

اية علي زيدان507300
ي 52071الرصافة-بغدادأننى بكالوريوس2/ الخليج العرب 

زهراء علي كاظم301274
ي 52071الرصافة-بغدادأننى بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىلينا اسامة جاسم28905 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىسمر صادق جوجي62248 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىنبا ضياء احمد302552 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىاميمة نصيف جاسم301443 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىايات سعد عبدالخالق509274 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ى عبدالكريم مرعب29097 ي 52071الرصافة-بغدادأننىبشر بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي خلف302930 ي 52071الرصافة-بغدادأننىحوراء ناج  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىزينة رزاق كريم28888 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىايات هالل حريجة422477 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىزهراء صالح مهدي423545 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىسارة سالم جاسم423664 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىاية فالح حبيب301361 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىارساء باسم عدنان60197 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىرندة كاظم جاسم301231 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىشهد حسير  عباس61227 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

سلوى حيدر محمدعلي61153
ي 52071الرصافة-بغدادأننى بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىمينا عدنان هاشم560892 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي507249
ي 52071الرصافة-بغدادأننىاالء مزهر ازوين  بكالوريوس2/ الخليج العرب 

يف149029 ي 52071الرصافة-بغدادأننىكوثر جبار رسر بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىفرح عادل هاشم62205 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىغدير خضير عباس28818 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىمريم طارق فخري423173 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىفاطمة غانم حسير 62096 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىرسل شاكر عبد29009 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىسماح رحيم جبار35063 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىايات كريم محمود77205 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىاالء محمد خزعل509368 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىتمارة سمير خليل509963 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىفاطمة احمد عيىس61313 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ناجحة ثامر علي303554
ي 52071الرصافة-بغدادأننى بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىشهد محمد حسير 77365 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ابتسام علي داود303627
ي 52071الرصافة-بغدادأننى بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىرند نبيل صيوان28870 بكالوريوس2/ الخليج العرب 



ي 52071الرصافة-بغدادأننىفاطمة رسول محمد560820 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىهاجر فاخر ياسير 28934 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىدعاء حسن غدير422584 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىارساء مهدي محسن509315 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىزينب علي جاسم303742 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىوسن محمد لفته61939 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىطيف شاكر جوجي62367 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىرنا فيصل صدام28883 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىحنير  طه أسماعيل33201 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىزينب حسن محمد77252 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىازل شاكر عبد29014 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىزهراء نصيف جاسم77116 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىميس نبيل صيوان28845 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىرسى طارق جعفر508725 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىوفاء محمد شعير148972 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىلبن  سمير حاتم423026 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىمروة محمد شاكر59923 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىنداء محسن نداوي149310 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىندى عبدالحسير  جليب59766 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىخديجة هاشم تعيب423499 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىزمن باسم عبدالعباس301357 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىهدى مهدي محسن29023 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىوالء عبدالصاحب سلمان59779 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىشموس ايمن سلمان28877 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىزينب حامد رشيد509372 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىنور جواد طالك29226 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىسها ياسير  حسير 28925 دبلوم2/ الخليج العرب 

اس سلمان حميد476593 ي 52071الرصافة-بغدادأننىني  دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىاالء صبىحي عباس28966 دبلوم2/ الخليج العرب 

هديل عبدالكاظم علي301799
ي 52071الرصافة-بغدادأننى دبلوم2/ الخليج العرب 

راندا علي زعيان398815
ي 52071الرصافة-بغدادأننى دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىروى محمد خلف149000 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىسمر صفاءالدين طاهر61551 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىزهراء رافد جميل303095 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىديانا عطا حامد29064 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىسلىم عبدالحمزة زبون302576 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالحمزة زبون301438 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىشهد جليل حسير 61664 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىنادية عصام زيد77356 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي303354 ي 52071الرصافة-بغدادأننىمريم محمد ناج  دبلوم2/ الخليج العرب 

بيداء حسن علي507273
ي 52071الرصافة-بغدادأننى دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىنورا هاشم صكبان28841 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي63480
ي 52071الرصافة-بغدادأننىبسمة فرحان مناب  دبلوم2/ الخليج العرب 



طيبة علي كاظم60577
ي 52071الرصافة-بغدادأننى دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىنهرين جاسم مطرود74545 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي61457
ي 52071الرصافة-بغدادأننىضىح احمد راض  إعدادية2/ الخليج العرب 

هبه سعدي علي302474
ي 52071الرصافة-بغدادأننى إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىرندة غازي فيصل549566 إعدادية2/ الخليج العرب 

دعاء علي جاسم422212
ي 52071الرصافة-بغدادأننى إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىبراء حسير  كاظم149287 إعدادية2/ الخليج العرب 

اديان رعد علي33173
ي 52071الرصافة-بغدادأننى إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىغفران جبار محمد77350 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىسىح  موفق متعب402430 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىعبير نزار حاجم60738 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىنادين محمد عبدالكاظم60872 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي63496 ي 52071الرصافة-بغدادأننىامنة ماجد صي  إعدادية2/ الخليج العرب 

نور علي جعفر507316
ي 52071الرصافة-بغدادأننى إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىمريم قيس قاسم61809 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىشهد سلمان عجيل60390 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىعال عبدالكريم كاظم507341 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىالزهراء جواد كاظم28921 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىرانيا نبيل صيوان77276 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىوسناء سعدي هادي296637 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىاية سمير حاتم423068 إعدادية2/ الخليج العرب 

زهراء حيدر محمدعلي61205
ي 52071الرصافة-بغدادأننى إعدادية2/ الخليج العرب 

ان عمران303712 ي 52071الرصافة-بغدادأننىسمية خير إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىام البنير  رسول محمد560886 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىزهراء طارق فخري423236 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىزينب علي حسن418545 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىزينة محمد عبدالرضا62396 إعدادية2/ الخليج العرب 

ى سلمان عجيل60435 ي 52071الرصافة-بغدادأننىبشر إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىزهراء صالح حمزه61584 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي جاسم301345
ي 52071الرصافة-بغدادأننىمريم شاب  إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىزهراء يحنر حيدر507149 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىطيبة عدنان هاشم560897 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىرويده احمد مجيد62554 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىزينب علي كاظم61702 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىسىح  نزار حاجم60277 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىصابرين صبىحي عباس28969 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىنور هالل حريجة303190 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىاسماء محسن شاتول303658 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىاية نصيف جاسم74713 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىرؤى حسير  عباس61254 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىزهراء مهند جعفر422706 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىكوثر يحنر حيدر507155 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىري  هام ماجد كاظم418525 إعدادية2/ الخليج العرب 



ي 52071الرصافة-بغدادأننىمريم باسم بشار508468 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىكوثر عادل ثامر149325 إعدادية2/ الخليج العرب 

زهراء علي جعفر422797
ي 52071الرصافة-بغدادأننى إعدادية2/ الخليج العرب 

ى فيصل داود422078 ي 52071الرصافة-بغدادأننىبشر ماجستير2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىنشين حسير  جباره77146 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىكوثر عباس هاشم33187 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىنوال محسن نداوي301820 بكالوريوس2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىخولة مجيد سلمان61272 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىليل صبىحي عباس28950 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىعبير فرمان عبيد29310 دبلوم2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىامل رسن فرج507102 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىبتول ساجت شخير60540 إعدادية2/ الخليج العرب 

ي 52071الرصافة-بغدادأننىماجدة عبدالرضا حسير 29206 إعدادية2/ الخليج العرب 

ماجستير2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي صحن سلمان432811

ي432612
ماجستير2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحسير  جعير  منىح 

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرسامي كامل كريم337722

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي حسن مهدي329784

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرجاسم صالح هادي505845

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرشاكر محمود تركي432570

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرفاضل حاجم محسن183103

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعمار مهنا داغر35709

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكركريم خربيط مجلي36573

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعمار فاضل جاسم34502

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكربشار ياس خضير505930

 علي182909
بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسير 

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرنبيل حسير  عليوي432565

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكراياد غافل حمادي432622

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرخالد حميد احمد182964

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعبداالمير نعمة نارص432762

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم مجيد42858

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي جبار مشكور183060

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالرزاق مكطوف330200

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكررياض مرحال حسن42985

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعباس مكي محمد340954

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكريوسف عبداللطيف وهيب40473

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي عباس مكطوف35852

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحسام كاظم حمادي36403

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرخلدون سلمان عباس505862

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرفهد سعد محمد سعيد43829

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرثروت عباس علي553016

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرزيد خلف سلمان43957

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالواحد عبدالزهرة39887

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعمر ستار حالوب497438



بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمحمد محمود كاطع330160

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرستار جبار فداوي183070

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعبدالخالق محسن علي43114

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكركرار نجم عبدالزهرة40235

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالوجي حسن432576

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحيدر غضبان صكبان337756

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحسن علي حسن432816

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحسير  فزي    ع سلمان43772

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرسلمان احمد عبداالله242776

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمحمد زهير حسير 329881

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي نجم عبدهللا38086

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعبدهللا زهير حسير 432579

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحيدر نجم عبدالزهرة432569

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحيدر مناف مىحي329861

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرماجد جاسم محمد505815

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي حاجم محسن182933

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرتحسير  عطوان ياسير 183126

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالجبار يوسف432557

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعمار محمود حمزة338168

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيم خزعل38651

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرطاهر عودة حسير 338211

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعماد عبد حبيي 43525

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحيدر سلمان عبدالواحد505820

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعدي فالح هويدي36526

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرزياد خالد حسن432646

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكررائد عبدالحسير  كاظم40292

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمازن محمد حسن36283

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمحمد كامل محمد43507

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرقيس عبدالحسن سعدون505817

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحسن فاضل جسام36239

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسير  كاظم36656

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  عباس34467

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحسير  مجيد حسير 338102

ي432598 دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمروان رعد عبدالنن 

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرقصي كريم عبدالحسير 521347

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكربالل عبدالجبار شامخ341222

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن عباس43661

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرامجد عطية مطر38025

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  عيال43924

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرهشام زهير حسير 338307

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكررائد جبار محمد337797

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرسلمان شخير كاظم511053

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكراكرم فرحان سلمان43627



إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكراحمد عالء حسير 341257

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكراحمد حسن زيادة432588

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرجعفر قاسم حمودي337903

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحافظ ثجيل حسير 40495

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكراوس حسير  حمودي36608

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم كزار341362

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرنور زاهر خليل39331

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكركرار عبدالحسير  سعد449279

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكركرار قيس مسلم43592

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرابراهيم كاطع حسير 329636

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحسير  رياض علوان338715

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالكريم عباس43606

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم عباس40449

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرتميم جاسم عبدهللا182788

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحسير  باسم حسن337998

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكريوسف محمد عبدالكاظم42941

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكربسام عدنان احويل182766

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكريوسف اسعد خرص 40403

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  حمودي43756

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي ثجيل علي36446

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالواحد عبدالزهرة40550

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحسير  سليم سعود182915

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمروان علي نوري329928

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعمار احمد عبدهللا329906

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمصطق  عمار عبدالكاظم432797

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعمر نصيف جاسم432620

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكراحمد حسن عباس43798

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحمزه كريم لفته43944

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرخلدون طارق محمد330132

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكركرار عبدالكريم عباس43615

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرقيس صادق حسير 37859

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف سلمان338480

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمهند بارص اسماعيل43346

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحيدر عبداللطيف وهيب37727

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكركرار حسير  مشكور505890

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكراحمد محمد علي329973

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعبدهللا ماجد داود182938

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكراحمد عالء جبار43677

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكررافد ابراهيم مهوس432759

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمحمد فاروق ابراهيم340744

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعصام حازم محمد337811

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكراحمد فجر حميد338363

 علي553073
دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمهند حسير 



دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي محمد علي338082

ي341148
دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكراحمد مزهر راض 

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعباس جواد خلف449216

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي عمار مهنا39499

ي اسماعيل جبار338194
دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحق 

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحمزة علي حسير 340972

 علي عبدالزهرة43557
دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحسير 

 علي338019
دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حسير 

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعباس احمد عبدالجبار432567

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكراحمد علي عبد39911

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرهشام قاسم عباس329996

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل حاجم182900

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحسير  حسن زيادة39513

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسير 340960

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحيدر علي جبار183119

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد غريب40194

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكريوسف فاضل تاية182781

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرقحطان عدنان محمود338647

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمحمد بارص اسماعيل43140

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكراحمد حيدر عبدالزهرة39767

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  فزي    ع43636

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمصطق  ستار جبار338664

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرجعفر صادق سالم43733

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعبدهللا نرص حامد432556

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسير 341054

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرسجاد نظير جي 432563

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحسير  سلمان عبود505914

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمحمد عماد رسن42965

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح مهدي340948

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكررسول محمد سعدون432778

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمحمد عمار عبدالرزاق182902

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي عجىمي مصيخ40421

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمحمد فالح جبير39965

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرجعفر كريم حسير 505901

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي عامر عبود38763

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي قيس مسعود182892

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن علي كاظم341288

غام علي عبدالزهرة37511
إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكررص 

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرنور محمد فرحان337785

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعالء محمد جاسم553067

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرفارس خالد فاضل341212

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرمهيمن سعد محيسن338701

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكريونس عماد يونس40356



إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرولي حسير  طالب553064

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  محسن337828

 علي330059
إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرباقر حسير 

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي احمد عبدالغفور338625

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم حسير 505832

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرنورالدين محمد نصيف242224

 علي حسن337774
إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعباس ياسير  نعيم432802

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرسيف علي جبار432785

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرسجاد فاضل حسن432670

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي وليد اسماعيل340773

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرحسن فاضل تايه182798

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالخالق شاكر34519

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرنورس رعد طالب39567

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرالحسير  نصيف جاسم330016

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكررافت سعد علي337979

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرسيف عبدهللا رسن340902

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرالحسن حسن داود432601

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي صاحب درويش337876

ماجستير2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرطالب جبار حسن517390

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرعلي زبار جياد337844

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادذكرلؤي فالح هويدي37945

دكتوراه2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىميعاد غافل حمادي432595

دكتوراه2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىشيماء عباس هويروف182987

ي خلف39993 ماجستير2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىسحر ناج 

ماجستير2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىمروه مهدي صالح182815

دبلوم عالي2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىمن  عيىس سالم432690

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىسهير غازي مذخور446939

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىحمدية حسن سعيد35671

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىندى عدنان سفيح43971

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىلمياء عبدالزهرة عبدنور40516

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىانوار صالح منصور341068

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىحمدية جي  عجيل35777

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىفاتن كامل سعيد183052

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىنور عبدالحسير  كاظم40309

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىاسماء محمد علوان43842

ميسون عبدعلي مظلوم242606
بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىليل جبار عبد553065

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىالهام غضبان الزم505942

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىيشى محمدحسير  عبدالرضا505884

تغريد علي حسير 432637
بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىميادة وحيد خضير505855

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىزينب راهي حطير 517365



بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىشيماء لطيف عبدالرزاق432768

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىوديان محمد جاسم34476

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىنظميه حميد علك449197

ي338335
بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىفاطمة خلف راب 

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىهدى قاسم مجيد316882

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىهناء خضير محمد505057

نهلة عبدعلي مظلوم432573
دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىفاتن سلمان عبدالواحد182762

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىايمان حسن كريم432809

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىسعاد توفيق عبد505191

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىجهان عبدالواحد عبدالزهرة40673

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىحنان حسن كريم432807

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىورود مجبل داود338244

ي38478 دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىعذراء حميد زاج 

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىحنان رحيم حسباهلل341273

ى رسن حسن432614 دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىحال هاشم طاهر449319

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىاشواق محسن فرهود449254

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىايمان درسر عبدالحسير 338509

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىسىه قيس عبدالحسن505825

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىجنان حسن كريم432805

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىنىه صاحب حسير 183056

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىشيماء فاخر خلف43458

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىارساء ضيدان بوهي183110

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىابتهال فرحان هويدي413647

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىنرجس ثجيل حسير 432627

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىصابرين طعمة عبود43087

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىشهد مالك داود330093

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىوسن قاسم حسير 183074

دعاء فاضل غالي183044
بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننى

وفاء علي جثير432799
بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىسارة كاظم محمد432643

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىزينب قيس مسلم42919

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىرؤى فاضل جاسم341171

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىزينب فاضل حاجم432616

نور محسن علي43127
بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىفاتن حميد كيطان39948

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىتق  عبدالكريم عباس37558

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىنبأ رحيم كزار341372

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىمريم اموري صالح43687

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىسارة ثجيل حسير 338570

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىفرح صباح عبدالجبار35971

االء احمد علي36372
بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىاباء ثائر عباس43647

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىامنه صادق حسير 337817

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىارساء هادي محل432790

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىبسمة حسير  ديوان393097

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىنبا مصطق  خليل38799

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىزينة حسير  حمودي39386

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىارساء خليل طعمة43018

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىجنان لفته مطر43364

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىفاطمة نجاح صواف182907

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىزينب حسن علي432574

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىوفاء عباس شايع553070

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىرانية عبدالوجي حسن43477

ي449268 بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىنجالء كاظم ناج 

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىحنان عباس علي36629

ي340862
بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىهدى مزهر راض 

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىرويدة زياد خالد432633

ي341106 بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىهيام سمير ناج 

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىنور مطلك جلوب43715

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىاطياف ستار نعمة183149

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىاسيل هادي محل432788

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىياسمير  ستار حسير 449192

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىانوار وادي عبدهللا43708

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىهبة وادي عبدهللا340871

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىسارة بارص اسماعيل43035

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىوسن حسن عباس338678

علياء علي بايش340929
بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىنورالهدى عدنان محمود338686

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىردينة عبدالوجي حسن43399

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىرواء شاكر محسن40127

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىزهراء حسن حبيب338546

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىانفال محمد احمد43813

مروة عبدالعالي كاظم38675
بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىانوار حامد عجيل43438

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىرشا جعفر عزت43764

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىالرا عدنان محمود340841

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىزهور عطية مطير37995

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىهديل مؤيد جابر329715

نورالسماء علي حسن337747
دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىعهود ابراهيم مجيد39650

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىانسام خليل سلمان338133

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىنور صادق خلف42844

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىزينب ثجيل حسير 338556

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىفاطمة فاضل سلمان43723



ي38534 دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىسلوى حميد زاج 

ي43546
دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىفاتن رعد كاب 

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىرسور صالح علكم329952

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىارينب ثائر سعدي40897

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىعذراء فاضل جاسم43058

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىشيماء حميد خميس43581

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىغفران سعود عبداالمير43786

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىفاطمة صادق جعفر329600

هديل محسن علي38737
دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىسىح  نارص عبدالحسير 43050

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىتبارك عماد يونس43741

هدى محسن علي39544
إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىلينا عدنان محمود340826

نورالزهراء علي جبار182973
إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىيقير  حسير  طالب505947

مروة علي فاضل432774
إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىبراق فيصل يوسف40054

ي كريم40168 إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىمينا صي 

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىغفران محمد حميد34397

 علي شدهان530147
إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىحسنير 

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىنور نظير جي 432814

 عبدالحسير  كاظم182960
إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىتق 

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىتمارا مهدي محل505927

فاطمة علي جثير432800
إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىجنان حسن عبيد505905

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىفاطمه زهراء فيصل يوسف40334

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىهمسة عماد رسن42834

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىدعاء ابراهيم سلمان39625

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىجنان عبدالواحد عبدالزهرة183094

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىطيبة محمد حاتم38919

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىاية مهدي دابس437349

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىبراء عبدالعزيز عباس182827

دعاء علي زبار337893
إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىسىح  قيس عبدالحسن505821

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىحوراء عبدالزهرة كاظم39149

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد رحيم40089

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىمنار محمد عبدالكاظم340911

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىشفاء حسن حبيب341125

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد عبدالحسير 40006

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىزهراء نعيم كاظم182771

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد مهدي340892

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىزينب علي جبار337729

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىزهراء منير جاسم341030



إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىنشين موجي هاشم340881

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىاحالم حميد حسن505839

ي449224
بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىحال عاجل ماسر

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىزينب محمود كاطع40263

بكالوريوس2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىشذى مجيد عكار40034

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىنجالء مهدي عبداالمير43000

دبلوم2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىسناء مهدي عباس338471

إعدادية2/ الزعفرانية 82073الرصافة-بغدادأننىتيماء سعد ياس289993

دكتوراه2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمشتاق كاظم عاكول211339

دكتوراه2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعلي مزهر رسن211346

ماجستير2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرنزار عبهول حسير 498121

ماجستير2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعالء خلف عبدالزهره97869

ماجستير2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد498020

ماجستير2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد عبد521387

ي صالح211179
ماجستير2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرهبة تق 

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرانمار سالم عطية504409

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرياسير  كاظم جسام374429

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمد حمد553010

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعبدالمالك احمد جمعة109819

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكررغيد صالح محسن405446

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرهيثم كاظم عبدالواحد404797

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرهيثم مزهر رسن211090

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرفائز زهير حسير 374840

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراحمد جبار دوجي109784

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكريارس الئق عبد405570

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحسن محمد زغير109737

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرغالب كاظم عاكول211117

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمد شاكر محمد374777

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  مطر210728

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرسعد احمد محمد497870

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرسيف محمدعلي عبدالجبار405606

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرفاضل جاسم نعمة98078

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  فرحان497832

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمهند ايش صبيح404888

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراسامة كاظم محمد374643

هان497781 بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراحمد عامر رسر

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرسلمان عبد شالكة497818

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعلي رحمان كاظم374929

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحيدر سعد محمد374649

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمصطق  عادل جاسم530098

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرفالح عودة جاسم210825

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعالء خضير اسماعيل374631

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحيدر شاكر حبيب211192



بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم نعمة374661

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعلي عماد عبدالرزاق404854

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراحمد علوان سالم98743

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكربشار عدنان عبد404924

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعمار ابراهيم جواد374557

ي211107
 
بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرنورالدين عبدالوهاب رزوق

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرامير يتيم ماهود405588

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكريحنر سعدون جاسم109722

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرايهاب عبدالحميد حالوب405236

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحسن محمد اسماعيل374399

ي صالح211188
بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراحمد تق 

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمد كامل ابراهيم498353

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرهشام كاظم محمد497909

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم حنون498166

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعمار نوح اسماعيل374770

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكررافد حمزة محمد504391

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحسن كريم احمد405546

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرسالم عزيز حسير 374270

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعبدهللا اسماعيل ابراهيم211392

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمد نزار عبهول498158

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرستار جبار حسير 98022

 جعفر محمد علي98874
دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمالك عباس مطلب107373

ي حسن404846
 
دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمد رزوق

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعذراء لطيف بكر405268

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراخالص حيدر عبدعلي504455

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمؤيد محمود عودة109836

ي محمد98212 دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمد صي 

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرهادي كريم عاضي97850

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحيدر محسن جابر210705

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحميد هادي حميد109925

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعلي جبار دوجي109780

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عبود109732

ي498089
دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعلي طالب راض 

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعبدهللا علي جاسم110106

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرامير فاضل عبد405338

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحميد سعدون محمد110093

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراياد عبود شفيق374622

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرليث لطيف جاسم211281

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكركمال مصطق  صالح504453

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحسام صباح جاسم98981

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرسجاد شاكر احمد374866

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمود محمد احمد374822



بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم كاظم405168

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكركرار علي هالل504451

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمد شاكر احمد109733

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكركرار خلباص احمد98805

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراوس كامل عبدالحسير 98964

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرابراهيم كريم حنون497774

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراكرم ستار جبار97887

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم كريم553006

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمدالبشير ابراهيم محمد498377

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحافظ محمد109731

 علي حسن498408
بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراحمد علي اسماعيل405480

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرفرقان امير علي98001

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرسيف اسماعيل عبد109799

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحمزة خضير عباس109747

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرسامر ماجد غضبان110023

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكروسام محمد نوري404902

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد اسماعيل404866

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمصطق  حيدر مجيد110044

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراحمد عباس فليح110122

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرالحمزه هادي صالح109843

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراحمد عيدان شناوة109895

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرالحسير  هادي صالح109808

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرابراهيم احمد عودة98155

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرزيد احمد عبدالهادي99192

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمد قصي علي97057

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمد علي سيد109741

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل جاسم97899

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرامير شاكر احمد97038

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل كامل504368

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعبدهللا فاضل عبد405505

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراسامة مهدي نصيف405426

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعلي امير علي374680

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحيدر فاضل عبد374873

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراحمد فيصل ناظم405370

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمرتص  حيدر حسير 211359

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي حسن خالد109786

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرالمصطق  احمد مهاوي405472

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحيدر هادي حميد97959

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحسير  ظافر شاكر374704

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرحيم احمد497798

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرفاضل عباس فاضل98130

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحسن ظافر شاكر374277



دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعبدالرحيم عبدالجليل درويش374764

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراثمار اثير احمد110035

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراحمد موفق حسن497886

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل قدوري109850

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكريوسف سعدون جاسم110078

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعلي قصي حسون210711

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعلي سعد عبدالسالم109730

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمظفر عبدالكريم عباس498190

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  احمد498077

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكريونس قاسم محمد498054

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد عودة98190

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرسلمان محمود سلمان211264

ي98266 إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعبدالعزيز قحطان خير

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  محمد110060

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحسن عالء حسير 211139

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمود سلمان504372

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعبدهللا صالح حسن374753

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرسيف الدين سعد فاضل504376

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكريوسف هيثم كاظم498477

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرجواد حيدر مطشر110031

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكررامي رغيد صالح404781

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد جابر211372

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكريوسف عكاب لطيف110065

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد حميد109913

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعلي داود سلمان497747

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرابراهيم جاسم خميس530035

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراحمد رحيم رسن374833

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعبدهللا هادي حسير 210843

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراحمد شهاب احمد210836

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعد فاضل530050

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعمر حميد رشيد497767

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح حسن374738

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمرتص  باسم حبيب553012

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحارث عبداللطيف عبدالرحمن404717

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمد علي محمد497942

 علي خليل97798
إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعلي كامل عبدالحسير 97015

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكردريد صالح عبد530056

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعبدهللا احمد فاخر107364

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد عبدالواحد530045

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد عيال109814

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكريوسف عباس فاضل211272

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعلي نزار عبهول374898



إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراحمد عبدهللا كاظم109759

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعلي شاكر احمد374723

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرخطاب عمر حسير 405213

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكركرار اسماعيل ابراهيم110047

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرعمار عبداللطيف عليوي374242

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد حسن210846

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرقصي حسون حمادي210717

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراحمد خليل ابراهيم497752

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكرمحمد بكر مصطق 530113

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادذكراحالم يوسف محمد405243

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىاقبال هاشم حسير 374761

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىهناء فاضل رضا210702

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىمنتىه علي حسير 210839

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىامل كاظم عاكول211322

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىحمدية عايد خلف97925

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىندى محمد شنوف210696

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىاسيا عبد الجليل بدن374883

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىوفاء رشيد عباس498178

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىزينة طارق عبدالرحمن530039

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىسهاد اكرم مجيد211200

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالكاظم سلمان497982

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىسهاد حسن جاسم210822

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىاشواق عبدالواحد رسن210823

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىايمان شاكر كاظم109788

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىزينب اكرم جليل98223

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىياسمير  جليل جي 211290

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىوسن كاظم عاكول211330

رغد علي فرحان97094
بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىبان غياث عبدالجليل109761

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىغاده طالب عبد110002

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىسميه الئق عبد405565

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىبيداء عبدالحسير  خضير98139

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىهدى كريش خميس374418

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىوديان عباس حالوي497806

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىشيماء صباح جاسم109677

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىرشا هادي عبد109692

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىبيداء ابراهيم محمد497776

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىشهد داود سلمان498297

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىوسن ياسير  عبيد97834

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىنور قاسم كاظم374784

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىامل فارس حسن530093

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىشهد مصطق  حريجة405437

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىنورس فاضل سادة210687



دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىسناء طارق عطية97073

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىسندس محمد حسير 211386

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىهيام راشد حسن109752

وق علي عبدالحسير 98040
دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىرسر

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىهناء عبد بارح109775

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىشيماء عزيز عبود97000

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىنجاح عاشور عباس210819

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىليل بدر عبود97815

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىاسيل صادق جعفر210827

ي محسن211214 امل عرين 
دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىابتهال خضير اسماعيل504843

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىفوزية حسير  عثمان110010

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىساجدة عبدالكريم محمد374581

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىوفاء احمد حسير 96955

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىبثينة عبداالمير محمد110115

ى حمدان والي210804
دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىمنال خالد حسن210829

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىمن  مرهر عبود98664

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىوالء عدنان جواد210771

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىعلية عبد بارح497992

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىمن  حسان محمد374294

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىلقاء عبدالرزاق حمودي504352

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىرواء حسير  جاسم211165

ي عبدالمجيد210723 دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىوسن صي 

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىاشواق جبار مغامس497794

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىامل حميد بدن98203

رونق محمد علي96975
إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىنجالء جاسم حطاب211354

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىزينب حيدر جي 210832

ي530062 إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالحسير  ناج 

ماجستير2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىحنير  قاسم كاظم374846

ماجستير2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىشيماء فارس حسن210812

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىغفران محمد زيدان109857

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىضىح محمد جلو98757

ي211278 بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالرحمن صي 

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىنىه داود سلمان498395

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىبرحاء الئق عبد405226

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىرسل ماهر مجيد109832

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىناديه سعيد احمد98483

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىشيماء ابراهيم محمد498420

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىنشين احمد عبدالهادي109791

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىسحر سالم عطية497968

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىنشين علي نصيف404832



سارة علي حسن405395
بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىانوار عادل ابراهيم98732

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىهبة سالم عبود110102

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىمريم رغيد صالح405461

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىسارة قاسم كريم553009

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىزهراء عادل ابراهيم98514

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىازهار عمر صالح374229

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىاية شهاب احمد210753

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىفاطمة حلبوت عبدهللا504445

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىبراق طالب عبدالحسن98065

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىفاطمة حميد جعفر211302

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىسىح  فيصل غازي109735

هدى احسان علي536898
بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننى

االء حسن علي211388
بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىرباب احمد جلو110053

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىهالة داود سلمان405259

دالل علي حسن405410
بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىمريم محمد جابر211379

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىزهراء فرات عبدالصاحب98715

هبة علي جاسم504357
بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىرسل عدي رشيد109902

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىشيماء حلبوت عبدهللا504446

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىمها خالد مصلح210841

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىزينب نزار عبهول497896

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىمريم عبدالجبار محمد98099

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىنور صباح حبيب530111

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىانوار عمر صالح374199

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىنورا قاسم محمد97910

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىسجا اسماعيل غازي498960

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىريم خالد مصلح210748

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىنرجس عبداالمير مزهر405144

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىهند عبدالستار احمد98239

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىسىه كريم جارهللا109726

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىدعاء احسان ابراهيم497802

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىاسيل فارس حسن530078

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىاثمار عبدالوهاب بندر498247

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىرغد سلمان حسير 110062

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىزينب فاضل دنبوس110040

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىاالء محمود حميد98906

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىهدى خالد عباس210734

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىرحاب حمزة محمد504450

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىايمان حازم محمد98846

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىرسى هادي نعمة109886



دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىنور فاضل حسون109822

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىندى خرص  عبد110037

دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىضىح علي حسن498434

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىزهراء مهدي نصيف109772

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىنور رياض مصطق 97947

ي107400 إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىسارة قحطان خير

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىمالك اكريم جاسم504457

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىرهام خالد منعم96914

عذراء امير علي374692
إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىاسماء مهدي نصيف109766

فاطمة علي رسول98054
إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىشهد خليل حسير 498461

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىحفصة عمر حسير 405196

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىسبا محمد نارص211168

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىايات فاضل دنبوس211154

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىحوراء مهدي داود110071

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىمريم يوسف سهام110038

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىنىه كريم جارهللا211317

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىسبا قاسم كاظم405181

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىشمس عبدالكريم عبدهللا405156

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىنادين عالء خضير374186

نبا علي جاسم504349
إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىرينة حيدر مرهر96885

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىوئام باسل طه109875

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىرسل اسماعيل ابراهيم110042

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىتبارك مهدي داود98113

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىميسون خالد حسن110058

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىانوار رسن غازي110051

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىالهام غياث عبدالجليل97981

بكالوريوس2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىهمسة عبدالهادي محمد404815

ي109798
دبلوم2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىشيماء عادل عاب 

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىنهاد احمد محمد530118

إعدادية2/ الربيع 82074الرصافة-بغدادأننىرويدة كريش خميس374811

دكتوراه2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحسير  ستار عبود553025

ماجستير2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحسير  سبع امنس561181

ماجستير2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكراسامة سعود سلمان239889

ماجستير2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا ضعيف411796

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكريعكوب يوسف محمد375420

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرفاضل عكاب صالح375481

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرسلمان داود صالح411622

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكررائد صبار زامل537006

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحسن جي  وادي216211

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرايوب يوسف حمزة90708



ي جاسم536990
بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعلي هاب 

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحمدي مهدي جي 89747

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد غالي نايف375394

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعامر عباس عويد375311

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرخالد جي  وادي94973

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكراسامة طه محمد215657

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرزيد خالد محمد89214

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرنورالدين غازي راشد90878

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد رشيد سلمان89084

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعمار جميل صي 90849

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرزيد عادل سليمان89707

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعبدالرحيم عبدالهادي محمد459900

 علي411602
بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكراحمد حسير 

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعمر حمزة سالم89713

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرنهاد عبد جميل411838

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  احمد88927

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعبدهللا هادي عيىس88645

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرسيف سليم جواد274340

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحسام منذر جواد90825

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحسن داود سلمان89100

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمنتظر سعد شعبان89727

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحيدر سعد شعبان89824

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرغيث محمد فاضل92339

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرباقر محمد عجيل375404

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد ياسير  نايف410784

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمصطق  هادي منهل89794

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمروان سمير فاضل89248

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرليث محمد فاضل89461

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكررامي فاضل عكاب273690

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرابراهيم جمال عبد411742

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرغزوان عزالدين هادي536957

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد عباس411430

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسن زغير89025

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرقتيبة باسم حمود215618

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكراسامة عبداالمير جاسم375174

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعلي يوسف داخل411465

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمصطق  فخري عطية410788

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعمر فخري عطية89255

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرسامي محمد صحو375535

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحامد سلمان نصيف411826

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمشتاق طالب حسير 92523

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحسير  داود سلمان499951

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعالء سالم احمد89201



دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرفاروق هاشم علي375336

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرسالم داود سلمان459817

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرقيرص زهير عبد499970

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم411519

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكررياض جمعة سلطان90947

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعلي هذال محمد88973

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعمر ستار ابراهيم375570

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد رضا علوان375448

ي88669 ماجستير2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكررعد خضير صلين 

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعباس حميد مجيد92036

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحسير  عادل سلمان215879

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  عبد375289

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد عامر حمزة410780

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم جميل90792

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل عباس411860

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرسيف صالح الدين عبداللطيف91204

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحسان فالح عبد215637

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد باسم حمود215604

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحيدر نارص حسير 411898

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكراحمد محمود شهاب88614

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرزيدون حسن حسير 88875

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرغيث يوسف داخل411517

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعلي عباس غالي375432

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمصطق  عادل سلمان279881

ي412231  كرج 
بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرضا ضعيف411544

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان شالل90364

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرخطاب محمد لفته536954

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمهند ابراهيم صي 93276

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرصالح حيدر صالح216231

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرفؤاد احمد جاسم89269

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعلي صبار زامل536907

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالحسير  هادي92833

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالرضا ضعيف411528

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعصام علي سلمان375413

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعلي غزال حسن273860

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكراحمد جاسب عودة459787

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكريوسف صالح الدين عبداللطيف92667

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحسن علي غليس95041

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكريوسف وليد عبود89769

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد طه محمد89427

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعمر عادل سلمان537022

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس عزيز89302



بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعبد المؤمن منذر عباس92227

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكريارس عبد ابراهيم89778

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرهاشم صاحب هادي92600

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكراحمد علي محمد89132

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان داود89240

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكراحمد داود سلمان89111

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالرضا ضعيف411570

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعمار عدنان شالل89369

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحامد مكطوف خصاف279887

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكريارس محمد عبد90978

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرضاري حكمت كاظم88842

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكركرار حامد علي411751

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرسجاد علي شلتاغ215957

ق رغيد وهيب215650 بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكراستي 

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحسير  هاشم حسير 92264

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرفراس احسان عطا459822

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعلي كنعان محسن89758

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكركرار قحطان عباس375189

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعلي اياد عطاهللا95186

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن مؤيد عزت459910

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار عبدالحسير 500083

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم صي 89192

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم عباس411483

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرارشد محسن احمد89621

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرفاروق حاتم نجم90437

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعلي رمضان خلف381055

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرغدير جمعة عبود536911

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرامجد محسن احمد89280

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعمر محمد علي92405

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكراركان سمير جواد215855

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدعلي عيىس89183

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد عصام داود215698

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد فرج حليحل90189

 علي89569
دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكربهاء حسير 

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعزام احمد محمد411510

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد حاتم كوان238198

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعلي عقيل هادي239870

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرباسم جمعة غالي410776

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمود كريم حمود93656

ي جميل المي411583
إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمدتق 

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان عبود411774

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعادل نعمة محمد90595

 علي مىحي92443
إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرالمصطق 



إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عمار اسماعيل93830

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل محمد216015

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم ظاهر375318

ي216278 إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمصطق  رزاق ناج 

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكركرار عبدالرضا ضعيف411556

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعبدالعزيز عبدالكريم سعد215745

 حامد حسير 215669
إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد ثائر يحنر375303

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكراحمد عالء سعود216170

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد ازناد نادر216140

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن قحطان عدنان410798

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعزت هادي محمد411454

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرزياد طارق علوان239917

ي90272  سعدون لعين 
إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرانمار جمال سلمان536930

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالزهرة دواي375509

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحسن مؤيد عزت459846

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرسجاد نصير عدنان411731

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكربالل عبدهللا نجم216341

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد تركي ابراهيم89690

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالكريم خلف375378

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرحسير  جواد كاظم215872

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر مظهر عبد410792

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمحمد لطيف جاسم216299

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكراحمد داود سالم90654

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرفاروق محمد عليوي89141

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرسنان داود سلمان90486

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرمنقذ محمد عليوي279857

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرصفاء مجيد هاشم92645

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكراسامة داود سلمان92188

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرقصي جواد كاظم375193

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكررافد حميد مجيد92563

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادذكرعلي عباس كامل411920

ي411940 ماجستير2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىسوزان وحيد صي 

وفاء هاشم والي375202
بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىهديل احمد عمران459794

لقاء سامي محمد273633
بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىشذى فاضل عباس411852

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم محمد89288

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىرشا عبدالرحمن محمد95157

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىدعاء عبداالمير مزهر273719

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىنورس عبدهللا امير 375341

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىاالء حميد كامل536984



بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىروى نهاد صالح90925

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىلقاء جمعة نجم89160

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىسفانة خالد محمود216375

ين فاضل عكاب375490 بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىشير

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىسعاد راهي حطيحط411888

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىمن  عباس حسن411962

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىسعاد جبار محمود553017

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىهدى عبدهللا امير 216387

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىدعاء حسن عبداالمير404697

ين هادي عبدالحسير 375355 دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىشير

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىساهره نعيس حايط536940

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىامل محمود حسير 93796

االء علي هاشم500052
إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننى

ماجستير2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىغسق داود سلمان90527

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىمواسم ماجد مصطق 89310

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىصفا حسير  احمد88907

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىمريم محمد جاسم113304

االء علي عبيد500005
بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىزهرة عبدالحسير  صادق411670

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىاكرام محمد عبد92703

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىدموع طالب عبيد411704

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىوفاء خلفة جهاد92141

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىهدير احمد هادي89604

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىطيبة عبدالحسير  صادق92731

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىنشين هادي عبدالحسير 375361

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىرنير  نهاد صالح91033

تيسير سامي محمد273569
بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىانفال محمد جواد500063

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىسىح  حسن علي89805

ي حسن89664
 
بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىورود رزوق

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىسارة جليل جعفر90344

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىسارة محمد عبد216187

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىمريم فراس هدام89473

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىمريم محمود عمران95213

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىياسمير  خالد محمود216358

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىمن  رشيد سلمان89698

زهراء علي حسير 94550
بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىاية احمد جارهللا411514

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىغصون طه محمد375523

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىضىح صالح حميد523323

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىسجود فراس هدام92585

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىزينب مهدي داود95133

فاطمة فوزي علي215890
بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىحواء عبدالمنعم رشيد88951

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىوجدان خلف عبدالصاحب88831

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىرسل ستار خميس215686

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىاالء عدنان مهدي89228

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىنور صباح فالح215628

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىياسمير  جليل جعفر90741

بكالوريوس2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىمن  حبيب عبيد375212

زمن داود سلومي89814
دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىميسم كاظم مطلك375348

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىضىح محمد علي90307

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد عبدالكريم459801

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىبدراء مهدي سلمان411869

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىشهد حميد نغيمش411647

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىامنة شفيق عبدهللا459810

دبلوم2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىنورس كريم خليفة215783

سالي صفاء سلمان500021
إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىغادة جمال سلمان93729

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىرؤى ناهض احمد238212

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىرشا ناهض احمد239944

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىوالء عبدالحسير  هادي94431

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىهدى ياسير  محمد279872

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىايات حميد كامل119428

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىتبارك محمد داود375324

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىنور ضياء حسير 93758

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىبنير  صفاء سلمان500044

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىتغريد جمال سلمان95107

إعدادية2/ الوليد 82075الرصافة-بغدادأننىمروة خضير عباس92114

ماجستير2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعماد عبدهللا حمد288245

ماجستير2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكركندي ياسير  سعود31150

ماجستير2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكربهاء عبدالرحمن وهيب312462

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعماد عبدهللا ابراهيم101780

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي احمد سلمان312473

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرهادي جاسم علي95775

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمود شاكر محمود103159

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد منصور جواد484449

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعدي محمد حمزة313721

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد فطاس شارع32326

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكررائد عذاب خليفة345119

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرجبار محمد كعيد290550

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمود حسير  كاظم313897

 علي عبد345372
بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعباس عبدهللا سليمان380285

ي عبدالحسير 482905
 
بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرهيثم خالق



بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي محمود عاضي379693

ي547541
 
بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكربشير طه خلوق

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعالء خلف محمد95328

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحاتم كريم خلف509899

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرباسم محمد كاظم95103

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرخليل خميس عبدهللا313932

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد رضا فارس313739

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمبدر حمود حمزة377111

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد جمعه عمران95843

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرقصي محمد سليمان482713

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعادل خضير محمود379329

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعمار عيىس خالد386201

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمازن كريم احمد482699

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرفؤاد عبدهللا حمد385181

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرسلمان فاضل تاية386196

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعثمان علي نصيف101493

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعمر وليد خالد509883

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد محيسن عبيد380948

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيم كريم313949

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرتركي عطية فياض288292

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرماجد كاظم عواد484447

ي شحاذة482827 بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكررعد ناج 

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرقيس سعدي شاكر313930

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي وليد خالد509912

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي محمد كريم380376

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعمر عبدالعزيز صالح الدين101745

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرفراس جمال عبيد290513

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرصاحب غالي حسن380765

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرناظم شاكر محمود31353

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرامجد محمد محمود101442

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعادل كريم احمد483089

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرهوزان حميد عبيد313756

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرامجد عبدهللا حمد288395

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرسامر عادل وحيد102229

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرقحطان عدنان فياض32067

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي كامل حميد313766

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن عبيد484591

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرماهر كريم احمد288373

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرانس محمد سند313902

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراسعد عبدهللا حمد547531

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمؤيد علي جسام31491

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن احمد102713

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا كريم381040



بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان محمود345429

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد سلومي عطية345472

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكروسام خليف عباس238037

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم علي385149

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراياد مجول سعيد386193

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد ياسير 386192

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكروسام رحمان دنيف103692

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد سلمان محمود54705

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعادل علوان حسير 380913

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرسامي فطاس شارع484446

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد مرزة عبيد345434

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي ماهر عبود386191

ي288340
 
دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرياسير  اسود خلوق

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراركان سلمان خلف385338

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراياد جاسم محمد288366

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي عامر حميد345127

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد اسماعيل ابراهيم95249

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمازن سلمان داود386203

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسير  عزيز محمد427788

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرخرص  عدنان عبود94596

 علي509995
 حسير 

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمهند فيصل جاسم32718

 علي95686
دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمشتاق حسير 

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرليث علي حمود345467

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد غانم محمود288391

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراياد عويد شياع345476

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد عبد حمود32698

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرياسير  احمد فاضل244517

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرغزوان مجيد داود380699

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراركان طامي عبود32377

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرستار ثامر مسلم547536

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعقيل حسير  حمود31862

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعمر عبدالرحمن يعكوب31411

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرقصي وضاح عبدالستار101945

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرسلمان نعمة جبح102026

 علي345444
إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعمر حسير 

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرفالح خليل احمد345406

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد رشيد منصور313917

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرصباح حسير  حسن379491

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحيدر سلومي عطية380186

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرسالم علي عطية380130

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا علي386040

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمهند حمد صياد381045



إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرنصير عباس مطر345494

ماجستير2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد ثامر سالم547545

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار محمود290547

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرسلمان جبار محمد290538

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرسيف الدين احمد خلف93882

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبد خلف380388

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعبد هللا حامد عبدهللا101418

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرريام موس زناد482749

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعامر عودة غايب95066

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد عبد شعالن288331

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  بشير380455

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرضياء حاتم سلمان313937

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمد كاظم482703

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمروان عيىس جميل238083

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي خالد ابراهيم484571

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكروليد كريم احمد244540

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمصطق  رياض شاكر509904

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكريوسف رياض شاكر510212

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرفهد سعيد خضير386205

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعمر علي نصيف288335

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرجواد حمزة عبد31997

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد تركي238031

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي صالح381403

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمعي   عراك جواد288298

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحيم كريم313779

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد ثامر محمد380346

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمهند فيصل محسن102908

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرماجد خالد احمد482765

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراسعد محمود صياد95710

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي نصير صبار290599

ي101340 بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم منىح 

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد كامل حميد312593

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان صالح101815

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد سعيد برغش345408

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراسعد سلمان داود32338

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرروكان عيىس جميل238086

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد طعمة جويت482962

ي32440 بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد نعمان ناج 

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكررسول محمد علي31424

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي ماهر حسن290661

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرامجد محمد لفته385352

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكررياض لفته غايب547538

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرقاسم محمد سلمان101163



بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعامر زامل عبود345446

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عبيس244506

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرطه حميد نعمة380753

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن صبار جبار290552

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد سلمان94889

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرامير احمد حسير 290457

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عالوي32467

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم عبيد31097

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرثامر خلف حسن101653

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرسالم عودة ابراهيم547537

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعيىس عبدهللا كريم380478

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسن قصي ضمير290474

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرهشام محمد نارص380613

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسير  طالل جبار244673

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكركاظم سعدي كاظم510215

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرطالب سلمان جساب32694

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمصطق  حافظ طه379569

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرايهم وليد نزال290433

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي كريم عبدهللا385206

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد سعيد خضير244581

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعالء حاتم سلمان101466

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمصعب خليل ابراهيم238096

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد حمزة عبد238066

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد محمد كاظم313762

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرامير علي احمد102259

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي زامل عبود345449

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرتهامي ثائر علي312433

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد علي محمود379698

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد سلمان جساب238110

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحمزة محمد شهاب102968

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراكرم عبيد داود510077

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكريارس عبدالرحمن وهيب379595

ي290517
بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرسيف سعد لوسر

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعمار عودة غايب244524

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرايمن حميد عبدهللا312532

ي103133
بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسير  جودة غن 

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرادريس خلف محمد290504

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن عبدالجبار كردي509927

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمهند هاشم سعدون290463

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسير  نصير صبار238192

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرسيف خالد هاشم101234

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرقصي حسن احمد101315

 علي محمود379582
بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسير 



بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسن ماجد سلومي32639

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمنير محمد فطاس32684

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرطيف صباح جاسم102459

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسن عبيد حسن238220

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسير  ماهر عبود32345

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي اسماعيل خليل290526

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرطه محمود شاكر290415

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعالء احمد هاشم32360

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسن علي جواد345496

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعمر طالب عبيد312440

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عامر حميد237998

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعمر ثامر جاسم101598

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح سعدون345421

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان عبدجواد244631

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي هادي خليف31502

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمصطق  محان عليوي238120

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم عبدهللا386204

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراسامة هاشم محمد380431

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمهند عباس ذهب379629

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد فري    ح عبيس345478

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرذوالفقار هادي حسن509918

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرحمن داود32458

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراسامة عادل محمد385343

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسام ابراهيم علي101064

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعصام خليل حميد547543

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرفراس خليل ابراهيم380368

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد المي عبود376846

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي مرزه عبيد288344

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرجعفر جمعة خليفة32323

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرهشام حامد مرهون386194

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد مسير خشان345339

ي علي345397
دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكروائل حق 

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي اسماعيل خليل311112

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسام جمعة علي32355

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمهند مؤيد عبد103216

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرايهاب نعمان وحيد482886

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمصطق  خرص  بدر386206

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن عناد101531

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد وليد نزال290408

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمهند رحيم عبيد31099

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعمر حميد سلمان32131

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسير  فراس عبدهللا238245

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي محمد حمزة32322



دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراياد نجم عبدهللا31090

غام خالد هاشم101257 دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكررص 

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي جبار جاسم312500

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسن علي حمود238077

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحذيفه جبار ابراهيم32105

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرزيد غنم محمد102518

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعمار عبدالرحمن وهيب290469

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرجمال تركي علي95727

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعصام محمد داود313901

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعدي علي محمد101180

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرنهاد جميل حسير 345348

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرهمام نصير صبار345462

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرزيد شاكر حمد379270

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي محمد حمزة345365

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي حسن علي345452

 علي290582
إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرصفاء حسير 

 سامي فطاس95899
إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعباس حسن عبدالهادي103091

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكريارس عامر عبود290494

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمعاذ خميد نعمة290529

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسن فالح خلف379514

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحامد احمد حنتوش102137

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمنتظر عايد جميل96214

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعمر عماد محمد سعيد312523

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن سلمان سكير290544

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراوس طارق عبدالكاظم310991

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعقيل عبيد حسن238049

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعثمان جالل عبدالستار385373

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرغيث مهدي جاسم345349

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعبدالوهاب عبدالحميد حميد95877

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرخالد شهاب احمد290440

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد102860

ق احمد عبدالحميد288265 إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمشر

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمصطق  خلف صياد380673

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرابراهيم كامل محمد32048

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد محمود عاضي31510

 علي103426
إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن حسير 

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرموس هادي فيصل94245

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمازن طالب حسن290542

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكروليد علي عبد380546

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرسيف اياد نرص311121

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرصديق سلمان محمود313907

 علي103489
إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 



إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد لطيف كشكول379531

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  عبيس313788

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعالء عادل محمد385383

ي103362 إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرزاهد سمير صي 

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحعفر حمزة عبد238092

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكركرار حسن عبدالهادي103065

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد حسن345134

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد عبدالصاحب31849

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرطه جبار محمد510380

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد قحطان عبدالحميد288280

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسن داود احمد94654

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرماهر خضير دالي385244

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكربكر جالل عبدالستار31113

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعبدالواحد سلومي عليوي238058

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرايهاب هادي جاسم94538

 علي101290
إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير 

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعبد القدوس سعد زاحم484616

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراثير تميم عباس509936

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم عبدالرحمن وهيب290454

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي جالل عبدالستار509921

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمروان ماهر حسن31137

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحيدر هادي خلف379617

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد ثامر سعود238188

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكروسام خليل خميس95283

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرسالم كريم خلف94962

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرسجاد هادي حسن244641

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان صالح103734

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد كريم احمد510342

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد سلمان ماجد345447

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرايهاب فراس عمران95393

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسير  محمود عبدهللا509914

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي نافع علي310963

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرقتيبة عيىس جميل238015

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرزايدبنسال عبدالرزاق كريم490548

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكررسول احمد عبود96144

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد علي محمد94425

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسن رعد عبدالمحسن345200

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرفتاح ياسير  سلمان211838

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكربسام ويس اسماعيل101570

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم محمد102836

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق ابراهيم31083

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكررسول كامل حميد102825

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد محمد جاسم311125



إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمصطق  طاهر فياض96171

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكروليد خالد حمود32037

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالوهاب عبدالستار244567

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد باسم482868

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعبدهللا قحطان عبدالحميد31335

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرابراهيم عامر عويد345346

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن جبار ابراهيم102285

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعثمان فالح خليل345407

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عماد طه310985

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعيىس علي كشكول379686

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكريارس اياد نرص94397

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد سعدي كاظم510264

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرضياء عيىس هاشم93827

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق احمد عبدالرزاق244488

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد فراس عبدهللا380568

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمهند محمد داود288325

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سفيان فخري385287

ق عصام ابراهيم95558 إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراستي 

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد اياد نرص376952

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعماد سلمان خلف32349

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرقصي غالي حسن238238

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد محسون عبيد380737

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرجعفر صادق جاسم378380

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمؤمل يونس زيدان484452

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمهند كريم سعيد290532

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمحمد نعمان وحيد482899

ي484613
 
 علي صاق

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكراحمد محمد دانة290799

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعبدالودود سعيد سلمان244499

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرقيرص فيصل جاسم238252

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرنور حميد حسن102811

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعامر داود سلمان385211

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  حمود345159

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعمر سعد محمد103622

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرصهيب عبدالوهاب عبدالوهاب385266

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرماجد فيصل جاسم102875

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرمصطق  صباح سعدون345409

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرايش محمد دانة290484

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسن محمود عاضي379506

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعبدالوهاب عبدالوهاب عبدالوهاب385249

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعدنان حسون حمد238213

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرسلمان علي فارس94568

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعلي زيدان خلف379607



دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد ياس510251

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرجبار سالم عبدهللا313926

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادذكرعامر فالح عبد484630

ماجستير2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىرشا حامد حسن102747

ماجستير2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىنداء هادي صالح482724

دبلوم عالي2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىنجاة جاسم وحيد31388

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىنشين عبدالرحمن سلمان510259

 علي379722
بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىيشى حسير 

بتول مكي زيارة483097
بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىزينة سلمان محمود102095

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىبثينة حميد رشيد510280

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىزينب هاشم علي101895

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىوفاء سعدي شاكر312543

فت عبود شطب101623 بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىمير

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىبتول نعمة جبح101691

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىفاتن منصور احمد345361

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىامنة شاكر محمود31130

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىميسون حميد عبيد313940

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىزهراء سعيد زيدان379551

 علي32153
دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىاقبال حسير 

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىمها فاروق حسن380916

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىسماهر لطيف سلومي311179

ازهار علي حسير 313814
دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىليل عبدهللا عباس379645

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىرحاب رحمن دنيف96039

ين كاظم هادي288384 دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىشير

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىفاتن شاكر محمود509931

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىنشين مسلم عبدعلي96012

رشا ثامر علي386199
دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىرنا حامد حسن312604

رنا ثامر علي32436
دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىنجوى ابراهيم خليل32711

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىرغد جمال عبيد380308

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىفرح ستار عبدالمحسن509951

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىوئام خضير زرزور380171

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىايمان هاشم حسير 94337

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىوداد محمد خليفه547544

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىوئام عبداالمير جي 547542

دكتوراه2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىمريم كاظم هادي32454

ماجستير2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىهديل حميد داود482739

دبلوم عالي2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىريم محمد سند313908

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىاسماء حمزة عبود95798

مروة هاشم علي102071
بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىضىح فري    ح عبيس381151

طيبة حامد علي32488
بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىدنيا سعدي شاكر312564

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىنبا عبدالسالم ابراهيم244622

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىعائشة جاسم محمد509909

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىرسل جبار محمد290534

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىعال عادل علوان290478

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىعبير هيثم سلمان290565

ميسون سامي فطاس32367
بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىزهراء عادل محمد102999

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىغسق مبدر حمود377144

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىتيسير محمود جارهللا95488

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىرؤى عبدالرحمن ابراهيم221066

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىرسمد سعيد زيدان379556

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىاسماء غانم محمد102322

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىهاجر ناهص  نجم386207

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىغفران سعيد خضير244603

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىسمية كامل محمد94693

 علي حمزة32445
بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىلبن 

فائزة هاشم علي313748
بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىهند مؤيد عبد103256

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىعال فري    ح عبيس345440

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىرواء فاضل عبيس101368

ي377271
بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىهبة كريم غن 

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىلبن  سلمان صالح102626

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىفرح كريم عبداللطيف95820

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىنور جبار محمد290519

يف مجول32690 بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىياسمير  رسر

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىدعاء فاضل عبيس101398

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىمروه حامد حسن101112

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىسارة منعم احمد482817

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىصابرين مرزة عبيد288356

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىتبارك عباس محمد288254

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىايمان قاسم طعمة244571

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىشيماء نجم عبدهللا510222

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىسارة حميد حسير 32409

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىنىه شاكر حمد378945

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىريم مجيد احمد32473

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىاسماء طالب حريز313727

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىضىح احمد خليفة101134

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىريا صباح محمد547528

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىايالف عبدالوهاب عبدالوهاب385258

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىزينة خالد عبد376695



بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىايمان سعيد خضير244615

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىاري    ج موس زناد482743

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىنور ثامر حسير 385350

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىشيالن ويس اسماعيل386202

ي102003
بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىداليا جودة غن 

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىفرح عبدالحميد رشيد313947

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىاخالص طاهر ظاهر482717

ي اسماعيل95751 بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىعائشة ناج 

سالي طه ياسير 313913
بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىايميمة عبدالرزاق ابراهيم32426

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىاسيل سلمان سبع386197

ي سعدي شاكر31224
بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىاماب 

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىبسنة مهدي عبود31521

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىعلياء بشير مايع482721

ين محمود عبدالحسير 311156 بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىدعاء ياس عباس32369

ندى مكي زيارة313808
بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىزينب سلمان صالح104042

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىاسيا قحطان عبدالحميد31437

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىسماهر غانم محمد32328

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىارساء رعد محمد288314

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىريم ياسير  عبد484584

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىانعام هيثم سلمان290447

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىسارة جبار ابراهيم32119

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىغفران حميد داود482737

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىدعاء رشيد راشد101836

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىسلوى احمد حسن313941

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىسحر سلمان صالح102534

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىمريم محمود شاكر101928

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىارساء عالء مزهر102427

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىمىه داخل عبدالحسن482708

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىغدير كامل عويد94062

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىزينة سلمان صالح101084

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىحسناء هادي خلف385312

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىشفاف صباح جاسم94777

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىزهراء حامد خلف32449

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىتبارك فالح حسن95944

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىفاطمة صالح اسماعيل103292

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىصابرين داخل عبدالحسن482777

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىمها عبدالرزاق ابراهيم32724

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىرسل خالد هاشم93983

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىضىح لهيب حميد94291

وق فالح حسن31120 إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىرسر



إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىغفران مؤيد عبد94147

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىزينب سعيد ريدان379522

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىميشة جاسم محمد102778

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىمنار كريم عبداللطيف95658

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىبراء عالء محمد32656

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىاية جاسم محمد103585

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىنورس صباح لطيف385354

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىتبارك محمد مشهد93937

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىرفل ياسير  اسود244555

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىسحر مجيد احمد32700

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىياسمير  سلمان محمود380976

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىايناس حميد خلف94479

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىانوار رعد محمد244660

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىرويدة خالد ابراهيم482773

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىوديان عبيس عواد290556

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىسوزان محمد خلف385168

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىعذراء صباح جاسم31443

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىرويدة قصي ضمير290427

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىحنير  نصير صبار290592

ق مبدر حمود311151 إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىاستي 

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىمحمد جبار عاضي313944

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىسهاد حامد صبيح94451

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىانوار محمد خليفة31985

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىرونق مبدر حمود311148

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىهديل ياسير  سالم102931

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىمروج حامد حسن101716

رحمة حامد علي32480
إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىمروة غانم حمود244477

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىغفران منعم حوار385274

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىتبارك فري    ح عبيس345359

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىديانا حميد حسن31484

بكالوريوس2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىختام خضير عباس32415

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىامال مرزة عبيد288349

دبلوم2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىسالمة ثابت حوار290536

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىانتصار محسن احمد101208

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىخمائل جاسم محمد102193

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىايمان عبدالكريم هادي95416

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىهناء خضير سلمان313904

إعدادية2/ المدائن 12076الرصافة-بغدادأننىامال شاكر محمود95624

دكتوراه2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرزياد خلف عودة30634

ماجستير2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرسلمان عجيل علي189679

ماجستير2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكررسول احمد عبد189597

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالرضا كريم385910



بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرطه عواد محمد515295

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم ضيدان189592

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق طالب عجة385912

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق حسون جياد385915

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحامد عواد محمد450499

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحيدر كامل راهي189687

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحازم ريسان كانوص450474

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراحمد ظاهر عبدالكاظم385911

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعدي غالي جابر515551

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرناهي عزيز احمد189700

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحسن علي عباس30462

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرجبار عمارة جارهللا547706

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراياد كاظم بصل450459

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراركان جبار لفته515308

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراحمد علي محسن220231

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكروسام محمد موات547684

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرسيف كريم عالوي385917

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكررسول عطيه بطي450267

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرطارق ياسير  محمود189659

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعلي يحنر خضير547697

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمذكور سعد مجيد450291

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعلي سجاد عبدالخرص 309838

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرخضير عباس غانم515317

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعلي حمد حمزة30591

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرهاتف مزعل علي189674

ي547695
دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرنجم عبدهللا حسوب 

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعدنان سمير عباس515280

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراحمد لؤلؤ خليفة30527

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمحسن علي خلف547703

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكركاظم جاسم حسير 30569

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكركرار خلف عودة30556

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحميد فاخر جفات375363

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمحسن هالل كريدي547704

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعماد غدير سلمان189683

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرفاضل كاطع عطية189602

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحيدر محمود حسن30490

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرهيثم محمود مهدي547687

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرايمن سعد مجيد450312

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكركيالن ياسير  محمد547686

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراحمد ذياب عناد284891

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعلي محسن عبدالرضا30725

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراصف كاظم طاهر450579

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحسن كاظم محسن451549



إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرخالد كريم شناوة450406

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرخليل ابراهيم جي 547698

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحيدر بندر شوي    ع284682

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرباقر علي محسن189600

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحاتم كريم شناوة284759

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن صالح219241

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراحمد حسن جبار30469

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرابوبكر محمد شهاب284792

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح محمد515331

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمرتص  هيول محمد386219

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرسلمان ياسير  سلمان547702

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبدالهادي احمد189593

ي عطا30697
بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمحمود راض 

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعباس كريم دليل309812

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمحمد علي عبد220212

ي450342
بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرصالح حسن شمىح 

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكركرار سليم فري    ح375390

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمروان صباح عطية285427

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  حمد385921

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراحمد محسن حسير 189714

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرزاق كايم189633

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد جاسم284923

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم جبار386210

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعقيل دبعون محمد30496

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم علي189586

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرامير فاضل هالل30677

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عبدالرضا309818

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحيدر علي مهدي189629

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكربكر كريم علي189588

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعباس حسن جبار189571

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكريارس خضير عطيه385913

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرسجاد فخري شلش219222

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرطيف كريم عالوي385918

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمازن صالح مهدي189642

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراحمد عبد نعمة189695

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحسام كريم شناوة220188

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرسلمان داود سلمان189661

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعلي يحنر شهاب450277

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمحمد مالك محيسن375396

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرنارص حامد محمد219189

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحسام الدين محسن كلخان386222

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراحمد محمد احمد450302

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم بدن515336



دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرماجد صالح مهدي284847

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرفراس فؤاد كريم30534

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرايمن صالح يحنر547701

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمرتص  ميثم كاظم285421

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمحمود جواد فليح219208

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمصطق  سليم فري    ح309781

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمثن  صباح عطية189578

ي219219 دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحيدر سليم حرب 

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرطارق حامد عواد450493

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكركمال عبدالهادي احمد189594

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعمر هليل فرج220194

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمروان خرص  حمودي386211

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرماهر صالح مهدي189648

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل هالل30433

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراحمد هاتف مزعل385924

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرباسم محمد موات515351

 علي مهدي450513
إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمؤمل مؤيد ياسير 189688

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرليث عباس حسن547699

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحيدر مهند خضير385916

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل كاطع385922

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرسيف جاسم جبار220219

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحسن يوسف علي189611

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  حمد386215

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراسعد ناهي عزيز189666

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرخلدون محسن كلخان30717

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكربارق حامد عواد385914

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراحمد عصام غازي385919

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحسن جواد فليح189608

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمسلم دبعون محمد30702

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراحمد عامر احمد189639

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحسير  هاتف مزعل385925

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكريوسف كريم شناوة547693

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحيدر ستار جعفر189618

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  شناوة309760

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعلي عصام غازي189574

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد كاظم450521

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحمزة حسن شهاب284872

 علي منعم311186
إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمرتص  خلف عودة189614

ي450251
إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرابراهيم رعد راض 

 حسن علي30552
إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعبدالهادي اصف كاظم189711



 حسير  هادي547689
إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعمار نارص شاووش189564

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعلي حميد كاظم450567

ي خيون219230
إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعلي راض 

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكررضا رسول مهدي30541

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرسجاد سعد مجيد450333

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرياس خضير داود219245

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراحمد حاتم كريدي547691

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمصطق  نعيم سوادي284855

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعلي حميد فاخر375353

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراوس طه عواد284862

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرباقر جميل ريسان309854

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرسجاد جميل ريسان547707

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرسيف خليل ابراهيم30482

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمصطق  سلمان محمد219256

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  عودة189635

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمحمد شاكر خليف547700

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكريونس كاظم يوسف386216

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  ساجت386214

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعلي سليم فري    ح309789

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمصطق  ظاهر فاضل547705

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرامير اياد كاظم450445

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرسجاد حميد فاخر515617

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكروسام عيىس كامل385909

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرصادق كريم شناوة284784

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراحمد اركان جواد547709

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمنتظر فاضل كاطع189604

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرسيف صباح عطية189575

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرهشام هادي خلف30692

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم رشيد515509

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكررسول صادق عساف386217

ي خيون189671
إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمحمد راض 

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد عباس219202

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم ريسان285402

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحسام حيدر حازم284698

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراركان جواد علي547708

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعباس حميد سهيل284729

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراسعد عبدالهادي عاضي189584

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم حسير 30531

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكربالسم عباس ربيش450537

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرحكيم دبعون محمد220183

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل محيميد284610

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرفراس عبدالهادي عاشور189717



إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكراياد محمد حويش189653

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعدنان كاطع حنتوش30549

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرعباس فرحان رحيم30545

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادذكرمحمد موس غانم30654

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىامال دارسر شايع515652

اقبال علي حسون547692
بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىزينة لؤلؤ خليفه30436

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىسعاد ناعم حاجم385920

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىهاجر سعد مجيد450281

ى جبار عبدهللا386223 دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىحكيمة ظمد ديوان189726

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىنور طه عبدالزهرة515595

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىارساء رسحان علي189731

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىدينا عبدالواحد محمد547696

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىلقاء عمران جاسم386212

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىهبة خليل ابراهيم30454

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىزينه هاتف مزعل385923

غفران علي كاظم284712
بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىورود سادر غدير30501

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىروناك هاشم كلخان189706

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىرواسي هادي علي515470

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىنورالهدى وليد احمد30442

نبا هادي علي515427
بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىرسل محمد فليح30685

غفران كاظم علي547690
بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىعذراء ثابت زوب  ع284821

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىرغد كفاح صبار309799

ي30431
بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىمروة حسن شمىح 

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىفاطمة عباس فاضل284772

ي حميد30606
بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىدعاء عبدالغن 

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىسمرقند هالل كريدي450240

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىايناس نوري حسير 285394

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىسارة كامل عواد220223

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىزينب كامل محمود515302

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد عرار30451

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىايمان هاشم معارج219259

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىهدى هاشم جابر547688

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىرسى محمد ظاهر189569

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىاكتفاء محسن سهيل375372

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىرشا كامل غائب385908

بكالوريوس2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىشهد حميد خليل189579

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىمها حامد عواد450482

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىنبا كاظم جاسم30538



دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىهند خنجر شلوش450247

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىدعاء كاظم ابراهيم220203

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىسهير سادر غدير30735

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىدينا عقيل حسن189723

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىمريم عبدالرزاق كايم220179

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىوسن خضير غثيث309827

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىعذراء فايق غزرة30547

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىوسن رسحان علي450258

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىزهراء سليم فري    ح309767

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىسىح  سعدي علي375379

دبلوم2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىفاتن محمد يدام30438

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىنبا كريم عالوي386220

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدهللا فري    ح52587

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىتبارك محمد عرار189707

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىزينب عباس فاضل284838

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىبيداء قيس ازرك189719

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىهدى عبدهللا فري    ح202142

مها علي محمد484440
إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىهدير سعد مجيد450327

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىميساء ضاري كامل210568

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىزينب ستار جعفر189598

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىفاطمة سالم بدن189621

براء علي كلخان189624
إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننى

فاتن حسن علي30554
إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىرونق كاظم حميد547694

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىحوراء حامد سلمان547685

ي حميد189722
إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىوئام عبدالغن 

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىسارة مهدي خلبص285411

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىنورالهدى هشام طالب30665

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىضىح عودة علي450553

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىضىح رحيم لفته501336

إعدادية2/ جش ديال 12077الرصافة-بغدادأننىزهراء ضاري كامل210574

ي محمد67794
ماجستير2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكركامل غن 

ماجستير2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرخضير عباس كريم291096

ماجستير2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم عبدالرضا490367

ماجستير2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعبد الحميد حفير  حاشوش210634

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكركريم علي حسير 386175

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمزهر عبد مجيد385585

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسعود محمد ملكط525732

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرضا كرم313052

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحامد عطاهللا مشكور385724

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرباسم فرج حسن551803

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرابراهيم مظهر عبدهللا344690



بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرصالح علي مجلي551795

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحسان احمد زيدان551800

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمصطق  مشعان جحيف385462

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرقيس كي  كريدي490321

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرصفاء منذر مىحي385686

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعمر عبدالرحمن جي 210900

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمثن  محمد احمد551728

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسالم مجيد محمد344828

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكروائل كريم جعاز525700

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعقيل خضير علوان386162

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسالم حسير  شبيب385608

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرغازي مريوش جعاطة344752

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرداخل عبيس حميد344683

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد رشيد فهد291074

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي خليل حميد490408

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعامر عدنان سلمان66175

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرماهر حميد نصيف66724

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمرتص  خلفه جحيف291133

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمهدي داود محمد344732

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي مشعان جحيف385467

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد عبداالمير عليوي291118

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمهند هادي رحمان490318

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد كامل منصور551762

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسالم فجر كريم69149

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعقيل ماجد سلمان385597

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد غازي حسن551730

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد صالل عطاهللا344715

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي حكمان خلف210953

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرقاسم فاضل عنكود210974

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمصطق  اسماعيل هاشم525742

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكريوسف سالم سعدون525704

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرقصي جبار رشم551724

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمشتاق طالب عبدعون386171

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن حسير  سلمان344621

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرفراس دريس شبلي490407

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرصفاء اديب عباس385579

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرصفاء عبدالعزيز جاسم211089

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرماهر وحيد عبدالحسير 291101

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعقيل غالب مظهر211183

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراياد منصور حسير 344844

ي كطن66684
بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرصباح شاب 

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكررعد سعود جاسم551808

اق جاسم عباس551817 بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرالي 



بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالمهدي طالب291082

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرستيفن وليد جرجيس490352

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد علي حسير 291073

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعمر سليمان داود253361

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرغانم كاظم جواد344859

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرياس خضير علوان525736

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي ستار كامل68391

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالحسن صحن551551

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرقاسم حسن جاسم344863

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرطالب عباس فرحان385709

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرفراس سمير عباس291121

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرساهر عبد طه344757

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحيدر خرص  مارد344891

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمصطق  نجاح كامل291140

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محمد253358

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرامير داود سليمان291085

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعمر فالح خلف386158

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكروائل طالب عباس385472

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير  سليمان داود313210

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرخليل ابراهيم دعدوش253370

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد لفته525903

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرامير غازي عبدالحسن211098

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير  حميد احميدي210928

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعماد قيس مىحي385437

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحمدان كاظم سلمان69239

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسام عامر شعالن386177

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرفاضل نعمان سلمان291100

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي عبد محيسن385592

ي291050
دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن مناب 

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرباسم عبيس حميد344763

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمصطق  ابراهيم سهيل512388

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرقيس جياد عبد68418

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرفاضل سلطان محمد551792

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكريوسف خالد مبدر291061

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرتوفيق مخلف سالم385676

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم علي66763

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرهاشم ياس خضير344929

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرزياد نجم عبد64955

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي مجهد مطلك253372

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرباسم ياس خضير344922

 علي385643
دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعادل تحسير 

ي344629
دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي حمدان باج 

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد فيصل احمد551782



دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحاتم كريم شهاب551771

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكريارس حسير  سلمان211083

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمصطق  نظام لطيف291134

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرهاشم وهاب ساير66339

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمصطق  هادي صالح386167

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد صالح خشان313222

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراثير جمال كامل490336

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعطية حمزة احمد291103

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد جبار علوان210967

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمصطق  هادي خليفة344728

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراسماعيل مظهر عبدهللا385602

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرفيصل خليف خليل211135

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكررمضان كحيط غضيب66118

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرهيثم عبدالحمزة نجرس551742

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعدنان مطر فنطل344906

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكررواد براك عبدالمحسن551722

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد داود344952

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمود سعيد غضيب386176

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمسلم محمود كصاي253381

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرقاسم صادق نايف525709

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعماد جاسم محسن386159

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعقيل ادريس لفته253362

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس يوسف525941

ماجستير2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعالء مىحي شالكة65471

دبلوم عالي2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسالم داود سليمان291086

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسجاد فالح نوري291109

ي نصيف525745 بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعبدهللا صي 

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكركامل كي  كريدي490340

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسعيد حسير  علوان291137

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسن سعدون منصور66003

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي احمد داود344896

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكررسمد عبدالكريم خورشيد386163

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد مجيد حسير 66479

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمصطق  حامد فليح490310

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرزيدون فواز فرحان386168

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسالم عبد محيسن68836

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالمهدي علي210821

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسعد عبدهللا احمد210475

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعمار قيس كامل291108

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد كامل محمود344814

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبدالحميد خلف253397

ي490320
بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسجاد كامل غن 

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرخالد حاجم زحام525947



بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم حمزة210480

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي احمد عطاهللا253375

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراسماعيل مسلم محسن68619

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد طه داود211128

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعالء حسن داغر210464

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكريوسف راشد مطلك26445

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعقيل مسلم محسن68657

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد علي291084

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسن مشعان جحيف344949

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرهيثم احمد رشيد344869

ي525957
 علي ماض 

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكاظم شوكان210504

ي385703
بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسن مناب 

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمود جمعة ارزيك344713

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد مزهر عبدالحسن385610

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرهشام فالح عطاهللا66551

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمهند محمد عبد291087

ي احمد طرموز253369
بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرراض 

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي سعيد علي67143

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرصباح عادل كشكول344639

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي داود490333

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكربسام جامل خميس291113

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراياد حميد طرموز490306

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرامير  ماجد رشيد344867

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرابراهيم مشعان جحيف344745

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكررضا صكبان علي253307

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسالم سمير سالم344710

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد خلف253377

هللا65437 بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمنتظر صدام خير

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرخالد جبار هادي69264

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرصفاء قاسم علي64880

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرصالح كامل جاسم386126

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكريوسف عبدالكريم خورشيد386169

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكروسام قاسم ابراهيم66408

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرجعفر صالح عبد المهدي66990

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسجاد عباس مطشر66634

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعادل ابراهيم تركي344531

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسيف سهيل عبدهللا344512

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكررياض علي حمد67652

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكريوسف مجيد رشيد516671

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرليث جبار هادي211027

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحسن جمعة خلف65218

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمصطق  سفيح حسن344723



بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد نصار عبد291127

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعالء محمد خلف313213

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  سالم211138

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعزيز محمد جاسم210468

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكروليد احمد علي210477

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمهند عامر شالكة253379

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرجعفر جي  سيد525809

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير  هاشم حسير 68696

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكركرار لؤي داود253351

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس شاكر210984

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمود سعدي علوان253360

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعالء عبدهللا علي490389

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرياس خضير عباس253389

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرداود سلمان عدنان253382

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرصباح كامل جاسم386123

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد صالح هادي66860

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعبدهللا احمد رحيم210990

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرزهير صالح محسن313201

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي سعيد شلش67313

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكركرار سهيل عبدهللا344591

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم حسن291057

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمرتص  عالوي شحيل210474

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرضياء اسماعيل ابراهيم344888

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن عباس حسون210826

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمهند علي هاون210562

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحامد عباس حمد291069

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعالء عايد فاضل344953

ي490317
بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكريحنر محمد راض 

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد فرهود علي67463

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكريارس ثامر نصيف26449

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسام سعدون منصور67231

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكركرم علي كرماهلل490304

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسجاد فاضل حسن210861

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرزيدون صالح حسن68318

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكروائل محمود حسن490324

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعمر اسماعيل ابراهيم344538

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحيدر سفيح حسن66517

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد دهش مصحب211001

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرغسان هادي رحمن253306

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعمار شاطي موحان385619

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمنتظر مؤيد محمود210534

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمنير جمال كامل64985

ي نصيف525743 دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعدنان صي 



دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمثن  صالح محسن67741

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي جابر والي344719

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جاسم210484

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحيدر سليم عباس211218

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرامير قاسم ثمن69322

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكريارس عبدالعباس عبدالرزاق344702

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحسان عمار عبدالرسول291138

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير  ماجد سلمان253403

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرضياء مىحي شالكة344811

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسلوان عبيد ذبيح291130

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل حسن210752

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد عبدعلي عذيب65118

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكروليد شكر محمود66057

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرطاهر مهدي دعدوش386173

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرخرص  اسماعيل ابراهيم344879

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد يونس علي253393

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد مرز جابر67181

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرليث بشير نوري291142

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالحافظ شاكر211043

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراكرم حميد عبيد291114

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرفالح كامل جاسم386125

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرضياء خالد غضبان291080

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي جبار هادي69356

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعبد الكريم حامد كريم344749

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالمنعم مطر68740

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرابراهيم بدر جواد291079

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد عيىس291115

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحمزة عزيز محمود69113

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس حمد291077

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكررسور احمد عبد291123

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد عامر شالكة253394

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد اسماعيل لطيف551811

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد محمد محمود525714

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير  امير غازي210789

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن صدام210761

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحمزة كريم رسحان291078

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسجاد علي حكمان211226

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعيىس جبار هادي210828

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد رشيد فرحان385453

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكركرار حسير  رحيم291097

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم كاظم385637

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبدالحمزة شمس490307

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكررسول ابراهيم داود210739



إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحمزة عصام عبدالكريم490400

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرايوب جعفر علي210894

 مرهد علي211167
إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرداود سليم مهدي64808

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراسعد رضا يوسف291117

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي مرز جابر344581

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرجبار ستار جبار291120

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراياد سالم مطر211106

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرصهيب يحنر عبد344831

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم محمد551745

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد محمود ثعبان211062

 علي داود69082
إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسليم اياد سليم385660

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعمر سعد مهدي291064

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرانور مؤيد محمود210530

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد غازي مريوش210849

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحيدر مصطاف شالكة490323

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرستار رحيم شهيد210492

 سامي عبد291088
إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان عدنان253368

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمصطق  عالء منذر291143

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعمر نوري فيصل385431

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرصالح رحيم حسير 386165

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد مهند نارص210772

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسن حمدان خلف291122

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسعد محمد جاسم210466

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحيدر صالح عبدالمهدي210508

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي صباح علوان65368

هللا344908 إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمهدي صدام خير

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرباسم فرهود علي65753

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكربهاء عبدالكريم تحسير 525905

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير  سليم عباس210597

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان عبد253388

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي سالم حسير 211222

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير  رحم خليف190769

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرضياء مبدر نصيف210512

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرفالح ابراهيم تركي490393

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم مظهر291111

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد رشيد385734

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرديار ستار جبار210651

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم كاطع525759

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير  مهدي نايف291076

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد عزيز جاسم291059



إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد سعد مهدي291065

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمالك عادل فالح291089

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد هادي صالح386170

ي سلوم344652 إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعماد حرب 

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراسحاق نرص مهدي291125

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد ضاري كامل210499

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرليث قيس زواد210595

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمهند صالح محسن68129

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحيدر سلمان عدنان253366

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكروليد حسير  جهيد210858

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان مطر291062

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسن علي حسير 291070

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعامر حسير  علوان291094

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم خضير253391

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد قدوري غفار291104

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكركرار خالد عبد344490

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير  قيس زواد291112

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي امير غازي525746

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي حبيب عنيد490370

ي65883
إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرانور صباح شاب 

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرجاسم احمد هادي385620

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرباسم حمدان سعيد210840

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسليم سمير عباس291055

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرخطاب ضياء شعالن344479

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراسامة حمدان كاظم210842

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمصطق  حارث عبد490395

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد داود عبدهللا253399

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرالحكم عصام عبدالكريم490396

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي سهيل عبدهللا313228

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرصالح حسن كركوش344834

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرقاسم محمد عبد291071

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير  اسد عبدالمحسن551829

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسن محمد خلف344938

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمصطق  قحطان مهدي210663

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد اركان عبد المحسن551731

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرشالل عادل فالح253378

ي525883 إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرغسان سعد ناج 

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  نعمان253383

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمؤمل حسن كريم551831

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد فايز محسن68174

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعباس مجهد مطلك385641

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكركرار ابراهيم هادي385622

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكريوسف خليل يوسف64763



إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمصطق  فالح خلف344576

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي غازي مريوش384977

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرليث ظاهر كاطع385638

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمصطق  خليفه فاضل210490

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمرتص  يونس علي291075

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسن هادي فرج210765

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح عدنان253374

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمروان ماجد احمد344589

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم داخل344572

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمهند ابراهيم طالك490315

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكربراء حيدر حافظ210502

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد سمير بودة385633

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد لفته211197

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي محمد رشيد210556

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكريارس سالم مجيد525922

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرماجد هادي خلف210847

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرثائر مصطاف شالكة210506

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسيف سمير عباس291052

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعباس عبد مغيص210674

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد رشيد385618

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد هيثم عبدالحمزة210522

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد حامد علي253385

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسعد قاسم كاظم189692

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمصطق  كامل ابراهيم525726

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالمنعم مطر68792

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعبدالحسن احمد عبدالحسن291093

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحيدر هادي صالح386166

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسن علي هاون67848

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمؤمل سعيد بنون291090

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي عجيل69393

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد ستار جبار291072

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرجعفر فاضل حسن210745

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكربسام نعمان حافظ344838

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسجاد كامل ابراهيم490366

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكريوسف طالب محمود291107

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعباس حميد خفيف291106

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرضياءالدين خلفة جحيف490387

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير  فرحان احمد385639

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكراحمد ماهر وحيد291102

 علي حسن210709
إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد نارص385694

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمنعم حسير  عبيد211021

ي دوي    ج344823 دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرسامي ناج 



دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعماد سعدون منصور68545

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرفوزي سعدون منصور65011

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعبدالستار علي حسير 253401

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرعماد حسباهلل محيسن344849

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  سلمان66907

ماجستير2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىخالدة حسير  خلباص313110

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىايهاب نارص علوان385664

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىهناء محمد ثامر490402

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىزينب قاسم حسن551751

زمان جابر والي291135
بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىصفية كاظم احمد551813

اس سمير سالم344806 بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىايات عبدالمهدي طالب551757

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىمروة كاظم فليح344557

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىامنة سعد شاكر525885

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىشفاء محمود شاكر525720

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىهبة فليح حسن253395

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىهويده حسير  عبدعون386172

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىمشة عالء محمد68589

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىروان عالء حسير 490316

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىعبير حامد زوين490312

ي525755
دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىبتول عبدالحسير  شمىح 

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىماجدة كوكز حسير 210879

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىهناء عاشور هاشم344697

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىشيماء محسن فاضل68504

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىامل خضير عباس525906

ى صاحب جابر525915 دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىهدى محسن فرحان64848

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىسارة سالم سفيح525752

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىرنا فليح حسن210515

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىانتصار حافظ عليوي210547

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  هادي65409

ي كطن210473
ماجستير2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىمريم شاب 

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىبسمة عبدالرحمن هادي65072

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىايالف يوسف علي210913

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىهبة محمد حسن210540

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىهند شاكر حمود253303

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىانتصار محمد ثامر344646

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىاسماء احمد رحيم210995

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىيمام كريم عبد291128

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىاصيل ستار متعب313207

ي هاشم210692 بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىسارة خير

ة مهدي داود291141 بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىسمير



بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىعال عبدالحسير  فرهود211007

نور مجيد علي313225
بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىزينة محمد حسن211014

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىزينة اسماعيل هاشم525740

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىعذراء محمد فوزي67541

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىسهام عمران موس291124

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىصفا كاظم فليح291091

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىزينب مىحي شالكة210460

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىعال عقيل خليل344616

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىارساء ابراهيم سلطان291136

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىكوثر عصام خزعل291066

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىرغد طالب عباس385490

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىسناء شكير محمود291099

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىرغد ماجد حمد291105

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىافنان عبدهللا حسير 344854

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىسارة رمضان عجيل210934

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىختام عقيل عدنان210592

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد لفته211071

اد525933 بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىوديان طالب رسر

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىرشا سالم خزعل386160

فرح جابر والي385698
بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىايات صباح كاظم386153

ى جريان سعدون291098 بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىبان ستار متعب344499

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىاسماء محمد لفته211208

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىشهد عبد ابراهيم291116

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىنور نجم عبد253304

ود عماد علي385647
بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىفاطمة سعد شاكر525702

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىناديه عدنان عبد344667

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىمرام عادل كامل385636

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىاسيل ضاري كريم291068

فرح عبدعلي عذيب65173
بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىمروة كريم رسحان253398

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىهدى كريم عبود68355

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىضىح حبيب مظهر68280

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىسىح  حبيب مظهر344707

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىاالء خضير عباس210936

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىموج ستار جبار67432

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىعهد عبدالكريم محمد344886

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىرؤى كوان ندا385737

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىحنير  سمير محمود210947

بكالوريوس2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىتبارك طالب محمد386164



دعاء علي محمد210922
دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننى

سالي كاظم فليح291092
دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىعال حمدان كاظم210855

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىندى ضياء احمد342904

دبلوم2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىمريم اسماعيل هاشم490409

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىاية عالء منذر210806

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىزينب محمد حسن291126

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىنور ضياء احمد344306

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم خضير490328

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىحوراء مىحي شالكة291132

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىايمان ماجد رشيد253396

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىاحالم محمد فوزي67505

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىنور سعد كاظم490361

رسى عبدعلي عذيب65033
إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىاالء محمود خلف65800

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالكريم تحسير 253308

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىزهراء قاسم خماس490356

غفران علي سعيد69453
إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىدعاء عبد الستار مغيص210835

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىبيداء نهاد سعيد490364

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىافياء حسن كريم551833

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىزهور حبيب عنيد490376

مريم احمد علي344672
إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىمريم كامل محمود490392

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىساره طه داود385571

سالي امجد فيصل490303
إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىزينب جبار هادي210833

دعاء عبدالسادة علي210545
إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىاسماء امير غازي210799

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىارساء محمود خلف210519

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىزهراء باسم مزهر210523

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىلينا حسير  عليوي210525

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىاية حمدان كاظم65714

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىنورة عباس رحيم490394

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىحنان عبدالرحمن هادي210885

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىشهد ماجد حمد65942

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىشيماء محمد رشيد291119

ي253376 إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىايمان عامر ناج 

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىزهراء حيدر حافظ210456

إعدادية2/ النهروان 12078الرصافة-بغدادأننىنغم ماجد احمد344918

دكتوراه2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعمر هاشم احمد164120

دكتوراه2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحسن عودة ابوالهيل393608

دكتوراه2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرفؤاد كاظم خلف164041



ماجستير2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحيدر جليل جبار529396

ماجستير2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل سليمان289414

ماجستير2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرطالب حميد عبدهللا391057

ي عيىس165382
ماجستير2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد سبن 

دبلوم عالي2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي عون كاظم77863

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرجواد فتاح جواد391550

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرصادق جواد كاظم479892

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرسالم قاسم حسن166156

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرجبار عبد زايد165270

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد حاوي حسير 290024

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكروسام كاظم حلبوص165220

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرسليم منعم نارص289958

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحيدر علي مهدي480021

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرفائز كامل خزعل165022

ي289952 بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعماد ماجد لعين 

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرامير صادق كاظم165925

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكررياض شفيق عباس165722

هللا عالوي165300 بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعدنان خير

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكررافد رحيم عليوي289478

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد علي نعمة164815

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم صالح479766

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد كامل عبدهللا289353

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعبدالجبار فاضل يارس164740

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالزهرة غانم164916

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراياد عبود كاظم393480

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد رياض مجبل87609

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرانمار عبداالمير نايف164821

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمعاذ ميثم جواد394167

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمؤيد احمد حسن393894

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعالء عباس جياد165888

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرامجد مزهر حسير 290036

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمصطق  فالح حسن289060

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالسادة خلف289395

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي رسن هليل165384

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرواثق اياد عبيد560959

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحسن طالب خزعل164706

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرسفيان محسن كاظم391120

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرانمار فالح حسن288189

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحازم منصور فنجان479986

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد جبار محا سن165628

 صالح عبدالحسير 393713
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرزاق عجب393001

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد جواد كاظم166232



بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد عيىس كاصد164197

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرهمام نبيل محمد392465

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحميد جودة ثجيل289405

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعباس سلمان جابر479803

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرانور منعم نارص289482

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمصطق  عماد رحمن18153

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي هادي حسن164693

ي حسير 479781
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمصطق  راض 

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي زغير كريم87976

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد نجم محيبس392778

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرسامر حسير  صادق164171

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر لفته164078

ي87460
 
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكروليد رائد عبدالباق

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرايهاب رحيم احمد77925

هللا عالوي164460 بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعقيل خير

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالودود ابراهيم166299

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرسيف نارص هاشم164427

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد جمال سلمان392615

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالواحد فاخر165286

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحسير  خضير عباس529443

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراسالم حسير  فارس18232

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم منصور166367

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعادل حسير  كاظم480138

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرزيدون طه صالح560970

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي جبار عبدالعالي393518

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبدالكريم حلو391304

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  محسن164656

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرليث قصي صاحب560949

 علي392540
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد حسير 

 حسير  كاظم529467
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي سالم خلف560932

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرسعد جودة ثجيل289402

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحيدر ناهض خليفة164431

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم علي529415

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد دغيوي عبيد560921

ي289909
دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكركاظم حسير  منىح 

ي480144
دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعادل حسير  منىح 

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرستار عبدالحسير  باقر165583

 عبداالمير محمد165245
دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرود مهدي هاشم290007

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحيدر حاتم رشم165981

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرخضير جابر هاشم165055

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكررافد حبيب جبار165799



 علي390894
دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرامير حسير 

 علي560914
دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرسيف حسير 

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرقتيبه عبدهللا كاظم480086

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعمار نهاد محمد164440

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحسن علي عبدالواحد390981

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرسعد عطية شذر165293

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرصفاء عبدالرزاق سفيح164085

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد عذاب موس290014

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم شذر165549

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحاتم حسير  احمد165225

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي فازع كردي164781

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحيدر مطير عطية88110

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن بخيت87645

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد عبد عيدان289398

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي طاهر ياسير 533726

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرنمير جمال سلمان392745

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي حسن عبد289449

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسير  عباس164114

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرفائق اياد عبيد164420

 علي حسير 88211
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد رياض مجبل165227

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد بارح حسن164544

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرياسير  عبدالحسير  باقر166169

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي رافع جاسم164870

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي عادل مهدي560883

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمسلم سالم جبير529661

 علي كاظم390823
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرتحسير 

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكروائل عبداالئمة شيحان165630

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمرتص  صالح مهدي17954

ي18176
 
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكروليد فاضل صاق

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم صبيح هاشم77530

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرزيد قصي صاحب392495

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكركرار عبداالمير فرحان391220

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرصالح حسن كاظم17947

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرقصي حميد خالوي289238

ي165340 بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرميثم رحيم العين 

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعمر خالد عادل87345

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد رحيم نارص87965

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرسيف اياد جدوع165596

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكربارق رحيم صي 88082

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  عباس165579

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم كاظم289381

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل مهدي560900



بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي اياد جدوع87406

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكروسام ابراهيم رحيم289044

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحسير  عادل مهدي560906

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعادل جياد بريس88340

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم كاظم289373

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد مبدر محمد164790

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان شنون393958

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي جبار حلبوص166245

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي عبود كاظم17999

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرنارص حمود كريم78020

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي فيصل غيالن390959

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن عبد392372

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي سالم خضير77730

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  محسن87578

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمنتظر جواد اسد87846

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسير  ابراهيم480061

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم علي165586

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي عبد جابر289316

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمصطق  ضياء نارص165558

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرباقر حمود كريم78043

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي صالح مهدي164479

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد يارس شنون166620

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعمر شاكر هوير165604

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكررزاق غازي رهيف166261

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرغيث قصي صاحب561490

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  عبدالعال87367

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  كاظم529410

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعالء عون كاظم17962

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحسير  اسماعيل ابراهيم529433

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكركرار زيد علي87618

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمصطق  عجيل فارس87781

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرضيف صفاء محمد290001

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكررحيم نارص هاشم165239

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد ابراهيم علي165593

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرسيف علي هاشم392823

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعماد راشد طاهر166224

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكررسول ناهي جواد392029

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحمزة حسير  فاضل18100

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمنتظر ستار احمد165653

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرالكرار اسماعيل عباس164198

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكربسام قاسم محمد480148

 علي شيحان164950
دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد سعدون كاظم290002



دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد عماد رحمن165570

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحيدر كامل عبد392423

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحسير  محسن بخيت88229

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكررسول احمد امير 165727

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرنزار عمار حاتم165308

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمدمنتظر جبار عبد87684

 علي165968
إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعمار حسير 

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالعظيم عبدالحسن163972

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد سلمان77548

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرحمن عبداالله165960

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد خالد جبار529484

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمدحسير  خزعل طالب88027

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  عبدالعال88071

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد سليم عبدالحسن394130

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمصطق  جواد كاظم165296

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمنتظر امير قاسم529663

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكررائد كريم موس165615

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد نارص حسير 391472

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحيدر عالء منصور164058

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرهمام رحيم صي 88151

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم عباس165321

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعبدهللا احمد كاظم289009

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمصطق  نهاد عبدالمحسن88005

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد علي عبدالعباس544359

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرجمعة عطية شذر165290

هللا عالوي166161 إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي خير

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد كريم صدام166146

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحيدر رحمةهللا حسير 164452

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرموس كاظم رشم165626

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم حرش165871

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمرتص  كاظم كطيمة164758

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي احسان عدنان227112

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالستار عبدالجبار392168

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرسجاد عباس لطيف164984

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكريوسف ابراهيم عبدالحسن537506

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكركرار كريم صدام188347

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالواحد فاخر165950

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرسجاد رياض كامل164309

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد رؤوف جبار480028

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرنور محمد عطية391084

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمجتن  عبدالجبار فاضل393648

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرضياءالدين جبار عبد87712

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكريوسف وليد حلو289491



إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي الهادي محمد عيىس289281

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمنتظر ستار عبدالجبار529666

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي احمد دعير18253

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي محمد مطنش544349

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحمةهللا حسير 529449

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرسجاد مؤيد فيصل164361

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكررسول جواد كاظم165124

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحميد سلمان كاظم165524

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد اسماعيل عبدهللا289982

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي محمد شنشل390654

ي هاشم165671
إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكركرار هاب 

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن درعم165351

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي خالد عادل165147

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرغيث رحيم نوري164387

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحسير  نوري جعفر164934

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي احمد سالم87383

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكريوسف حميد جودة77679

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي شجاع علي165662

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرزيد نوري جعفر87804

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد مبدر محمد164808

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل عواد88104

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد خليل ابراهيم164675

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد صبىحي كريم164967

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي وليد ابراهيم77944

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  فرحان87729

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمهند مجيد برهان166290

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد كريم علي290078

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرامير حسن عبد289468

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحسير  عالءالدين محسن165612

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعمر عبدالسالم محمد529422

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرفراس محمدرؤوف جبار165731

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحسير  علوان بخيت18128

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار عرمش479927

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراياد كاظم خلف164942

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكراحمد عبداالمير محمد جواد164923

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس عبدالحسن165795

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرصبىحي كريم علي166060

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي نارص موس165607

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد يوسف289989

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرايهاب قاسم محمد288227

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرعلي اسماعيل عبدالحسير 164190

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكرحيدر عويد عنيد87503

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادذكروليد حلو كريدي480128



بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىسوسن عباس حمد392234

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىانسام محمد صالح87749

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىعلية خلف شندي392967

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىارساء ابراهيم حسير 165275

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىفضيلة عبدالعباس عيدان431042

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىمنار محمد كامل165749

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىسناء حسن عيدان164851

ين احمد ضاجي390924 بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىعبير جعفر صادق529391

ازهار عبدالخالق علي289020
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالرضا عبدالزهرة479776

ي سليم فاضل18061
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىتهاب 

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىاسماء اياد عبيد164291

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىايمان اياد عبيد560864

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىسمراء خليل ابراهيم288135

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىهبة اسماعيل رشيد289272

نور كاظم علي479850
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

هللا عالوي165519 بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىبيداء خير

نور علي لطيف18112
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىلبن  عادل نافع392889

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىهند كريم عبود165212

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىارساء جبار مسعود18139

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىديانا محمد حسير 529401

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىناديه عواد علوش165005

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىهند وهيب محمود164128

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىرسل محمد مجيد479922

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىسليمة عبد سلمان165046

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىوداد خابر جليب469453

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىاكتفاء صالح حسون165355

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىكفاح عبدالواحد جبار165284

ي حسن شوي    خ165537
 
دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىكاق

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىارساء محمد داود560974

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىايات كريم عبدالوهاب289415

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىسىح  رضا محمدعلي165807

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىارساء كريم عبدالوهاب289423

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىاقبال احمد عمر164186

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىنور عباس حسير 390726

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىشذى ابراهيم فرحان390712

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىسهاد عدنان فاضل165541

انوار علي حسير 164977
إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

ماجستير2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىحسنير  جواد اسد87863

ماجستير2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىسبا عبد جابر290034

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىنبع احمد غياض479931



طيبة علي كاظم165059
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىوردة كريم شيخة164416

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىاية محمد كامل288243

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىسارة كريم شيخة164410

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىدعاء قاسم كاظم289388

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزهراء داخل سلمان164105

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىضىح كريم شيخة289013

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىدعاء طالب عبدالحسير 288117

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىاالء عالء منصور164048

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىضىح كريم علي290048

حوراء شجاع علي165622
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزينب صبيح مريض165010

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىهند حسن عبد479796

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىضالل شاكر هوير87438

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىفرح عباس حسير 390774

شهد علي عبدالحسن165092
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

ي165281 بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىايات سعد ناج 

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىهبة نزهان فهد165682

هللا عالوي18013 بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىمن  خير

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزهراء حيدر لفته164466

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالواحد فاخر166390

دعاء علي جبار165545
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىميالد شهيد حميد87592

ورده علي صدام77873
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىدعاء حسير  عبدالعال88061

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىعهود حسير  عباس165574

ي سهيل نجم393080
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىض 

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزينب عون كاظم17971

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالحسير  ابراهيم480056

هللا عالوي18030 بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىدعاء خير

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىمها منصور خلف479905

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىنور رحمةهللا حسير 164110

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىرانية ثامر ظاهر164567

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىبتول مصطاف حسون165945

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىصابرين اسماعيل عبدهللا289987

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىمنار رسحان ريشان286011

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىرند قاسم كاظم289363

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىنور جعفر عبدالكاظم542005

ازهار محمد علي393330
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىمريم محمد جاسم289029

ة حميد عبدهللا165778 بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىامير

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىعبير احمد سالم18191

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىنورس ظافر محمود165717



بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىشيماء عماد حسن290039

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىدعاء محمد كامل165195

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالعظيم عبدالحسن77850

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىنور قاسم جي 18075

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىرسى عالء حسن165073

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىهدى حسن عبد165510

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىسارة عباس لطيف164999

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزمن عباس احمد77828

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد سالم18200

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزينب محمد جبارة289994

مروة كريم علي290044
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزينب خالد جواد164034

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىاية فاروق فؤاد165786

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالحليم صادق77704

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزهراء خالد كاظم17989

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىاسماء مجيد رسن18165

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىفاطمه الزهراء خالد جواد164117

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىهبة محسن رحيم164956

براء علي حسير 87334
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

وق قاسم حسن165099 بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىرسر

دنيا كاظم علي479864
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

سارة ابراهيم علي164771
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

 عبدالعالي قاسم288323
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىمن 

ين عزيز فهد529470 بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزهراء حبيب نعيم165029

سالي نصيف جاسم469368
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد جبار289264

ي480153
بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىاسماء محمد ماض 

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىورود قاسم اسماعيل480053

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزمن خالد كاطع164071

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىغيداء ناهض عبار18018

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىعلياء صبيح مريض165014

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزينب طه عرب165744

 علي288304
دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىنور حسير 

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالكريم هادي77898

ي479918
دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىساجدة محمد ماض 

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىصفا مهدي عبدالواحد165331

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىرشا هاشم احمد289984

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىياسمير  جباري لعيوس165217

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىبراء بشير خيون391419

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىهدى اسماعيل عبدالجبار480132

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىصابرين محمد حسن166025

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىرسى حاتم حسير 289024



بتول فاضل علي164301
إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىرقية عزيز وهاب165201

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىطيبة حسير  فاضل165207

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىنورالهدى صبىحي كريم480008

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزهراء مؤيد جبار289254

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد رحيم165528

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىدينا حسير  فاضل88123

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىغفران كريم شيخة289018

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىرسل عيدان نوري77626

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزهراء فالح حسن164091

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىنور طاهر ياسير 164449

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىفاطمة جبار شويش77571

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىمريم مصطاف حسون165940

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىبراء حسير  داخل87939

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىرقية مجيد كاظم88162

وديان سامي علي289950
إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزينة جميل جمعة87321

نور علي غائب164064
إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزهراء شهاب احمد87288

حنان علي صدام78072
إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىمالك عاقل صكبان479979

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىنادين محمد جبار479916

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىتبارك عدي خليل88309

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىكوثر عبدالجبار فاضل164734

نور علي كاظم165152
إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىفاظمة عباس لطيف164991

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزهراء جبار شويش87303

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزهراء باسم محمد165278

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىهبة عبدالكريم عبدالرضا77776

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىزمن رافع جاسم165611

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىريام بهجت عبدالواحد431053

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىنور احمد عبدالحسن88188

بكالوريوس2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىعلية حسير  احمد289050

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىانتصار حسير  عباس165700

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىرونق محمدحسن عباس165232

دبلوم2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىاسيل عبدالهادي موس164861

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىشهالء نارص عطية18048

هللا علي88290 إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىوسن خير

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىسندرال جباري لعبوس87884

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىاحمد مطر حسن166016

إعدادية2/ الجزائر 102082الرصافة-بغدادأننىمنتىه حسير  صالح165790

ماجستير2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرنوفل مالك عبدالرضا423348

ماجستير2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكروسام صالح الدين يوسف423153



بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرخالد عوكي حمدان349129

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرجليل ابراهيم محيسن298334

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرغانم رضا عباس348483

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمصطق  جبار وهاب371878

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمازن حاتم جالل158197

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمهند موفق عبدالخالق25218

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمحمد خليل ابراهيم534840

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرموفق عباس فحل6515

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحسير  فريدون سعيد477736

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكررائد عصام جالل157816

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحسير  محمود عبد26720

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكراحمد خالد حنتوش34729

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحيدر عبداالمير حسن6697

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرقحطان بدران ربيع298069

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالخرص  دريفل560383

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمرتص  كريم موات296999

هللا297460 بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحيدر سمير خير

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكررمزي كريم صالح348796

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكررياض كاظم كسار298221

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرابراهيم خليل ابراهيم6466

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكررسول علي حمد25640

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكروسام علي حسن6507

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم كسار297401

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمصطق  عامر لطيف298885

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمهند جاسم حسن515653

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكراسامة علي محمد صالح477818

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكروسام حامد عباس158371

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  علوان26991

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحيدر مجيد احميد157532

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمهند عبدالكريم جاسم423203

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالكريم ابراهيم296934

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  وداعة157406

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحيدر سعدي كاظم498398

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمرتص  نوري اسد515627

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمهند فؤاد احمد423396

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمصطق  طالب ابراهيم348502

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عويد498232

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالرسول حسن298187

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم صالح423602

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعلي نجم عبد26903

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعلي كامل حميد297443

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكررسمد جاسم حسن298003

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم حسن348841



دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكراسماعيل مصلح مهدي534848

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمهند مشتت حمادي436553

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم جاسم25338

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعدنان حمود جبار371952

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرغسق عبدهللا نجم349166

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرسيف علي هندوس165973

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمحسن عبد كاظم24722

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمازن علي كريم6525

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل كامل423111

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم جاسم157939

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحيدر حامد عباس157586

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق شنيشل نعمة534821

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرزياد طارق محمد423135

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرايهاب رمضان هليل157752

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرقصي قيس ياسير 297988

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم موات297789

 علي جودة26492
ماجستير2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمرتص 

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعماد جبير عبد6497

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمصطق  ضياء جواد498370

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحسن فاضل علي26375

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمحمد طه جواد296922

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمحمد منذر عبدهللا298619

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعلي نجم عبيد498328

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمبارك جبار علي26410

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحسير  عدنان حمود26681

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمؤمن علي حسير 498214

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمثن  حارث طارق6691

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرليث ابراهيم شعبان297123

 فاضل علي26186
بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعلي غصوب محمد27382

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم حسن298054

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرهيثم مازن مصطق 25916

 جبار علي6683
بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمرتص 

 علي26233
بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرطه حسير  عالي515619

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكراحمد رائد حامد457546

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عبدالسالم حسير 24689

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرصفاء طه حميد498436

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبداللطيف ابراهيم27415

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمرتص  فائز باقر157733

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمرتص  جبار وهاب370446

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعلي وليد حميد534780

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس كاظم26508



بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم كوكز423644

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرهشام حميد هاشم26639

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمحمد غصوب محمد26299

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم جعفر26887

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحسام رحيم صابط26452

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالزهره محيسن349229

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكروليد حازم هاشم348910

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحسير  فاضل جي 157425

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عكلة25461

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكراحمد غصوب محمد6480

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد عبدالحسير 26932

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد ربيع25355

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعبدالخالق نجم عبدهللا423090

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرامجد عبدالحميد عبدالمجيد157855

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكراحمد صالح حسن477743

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرصهيب احمد حسير 24795

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرزيد ياس خضير534801

ي حالوب25273 دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكركاظم عبدالنن 

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرجعفر عبدالسالم هادي26161

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكراحمد عبداللطيف ابراهيم26579

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرخالد علي ابراهيم6472

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحسن حسير  عكلة25979

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحازم شنيشل نعمة158133

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  عكلة158071

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمنتظر رائد حسير 349003

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكراحمد حسن عنجور6488

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمصطق  خليل ابراهيم27025

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعلي محمد صالح24819

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحليم علي حسير 298658

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالسالم حسير 27054

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعلي عالء مرتص 423182

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحسن يوسف علي348424

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعلي عباس سالم25402

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكراحمد علي محمدصالح477792

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرسيف صالح عبدالهادي296978

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمحمد علي جودة27132

 رائد حسير 348736
إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرجعفر كاظم خنجر157872

غام حسن عنجور6522 إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكررص 

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكريارس عامر جاسم297066

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد عباس458967

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمصطق  ستار جبار20823

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرصهيب هشام جاسم26356



إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرالحسير  محمد مهدي297082

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالسالم هادي26826

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرامير محمد داود25797

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم جابر24892

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكررسمد فراس صادق298103

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعمر حميد كاظم26804

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمحمد وليد حميد534787

ي348667
إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرصادق كاظم راض 

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعبدهللا فؤاد احمد27440

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحسام نجم عبيد498205

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكررفل فراس صادق298161

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكررسول رعد هميم273503

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرسامر ثائر حسير 298423

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرنورالدين كريم صالح61863

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمرتص  محسن عبد29070

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرشاكر منشد مفي  158249

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم كوكز6579

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسن هادي380222

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرحسن عنجور شمام6558

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرفقار مزهر رسن498384

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكركاظم خنجر عبدهللا477726

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرعامر جاسم سعيد296945

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادذكرفراس ستار حسير 157556

ماجستير2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىمها طالب نوح423261

ماجستير2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىميادة هاشم احمد458945

ماجستير2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىنوار بنوان حسن534777

ماجستير2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىمنار بنوان حسن26619

دبلوم عالي2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىهديل معي   محمد560377

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىنادية حسن محمد25619

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىتغريد حسير  غانم6572

سعدية مكي جياد25182
بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىسوسن جواد زاير348465

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىجنان يوسف سعيد157800

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىزينة صباح غازي158015

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىسعاد عمران محمود346176

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىلمياء زاير شنير 26965

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىسعاد طعمة سلمان25369

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىزينب جليل محمدسعيد24809

ي حميد498311 بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىنضال صي 

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىابتسام مجيد محيسن157497

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىلىم ميثم احمد33965

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبداالمير شيال33637

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىوسن غالب عبدالسادة25228



بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىاسماء برهان عبدالسادة6502

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىشهالء طه جواد157784

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىسهاد عدنان عبدالكريم25421

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىشيماء طه جواد297670

كناري جاسم علي مامي297248
بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىغفران حمود درويش6512

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىريام خضير عباس423232

وصال ابراهيم علي348517
بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىايناس فاضل عليوي26660

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىجوان صباح محمد298766

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىنجاة ابراهيم محمد370321

ي محيسن6469
دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىخولة غن 

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىانتصار كامل خضير26021

مي اكرم لفته423169
دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىامل جبير عبد156365

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىرقية مشعان حيدر158228

ي عبدالكريم423297 دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىارساء ناج 

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىخلود حسير  سعيد534766

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىاسماء سعدون لفته370330

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىسجودة عبيس حمادي24842

ماجستير2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىوالء زاير شنير 27098

ماجستير2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىشجن محمد مهدي298828

ماجستير2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىمواهب عماد محمد6675

ماجستير2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىسمر حسير  عكلة25941

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىاالء طه جواد296953

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىغفران حسير  عكلة25675

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىنور اياد فاضل24759

ي حالوب6484 االء عبدالنن 
بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىشهد صباح غازي6593

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىاية حمودي منعم509198

امنة علي احمد296966
بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىرقيه محمد عبدالحسير 6492

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىشهد كامل عبود348532

ي26551
بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىتمارة خماس راض 

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىفاتن جبار ساجت24569

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىنور صباح غازي26122

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىرسى حسير  وداعه25771

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىميس محمد عبدالستار165040

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىاصالة خالد ابراهيم157476

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىشهالء سفاح حسن26916

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىغفران فاضل عودة25696

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىشذى حميد كاظم26706

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىايات ستار ارحيم25345



بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىكوثر احمد عكله29109

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىشيماء عبد عودة157837

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىزمن الزم عبدالحسير 6584

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىدموع محمد مهدي298782

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىمروة صالح مهدي27358

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىميس الريم محمد534853

عذراء علي حسن158169
بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىحوراء فائز باقر24738

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىاية خالد ابراهيم157511

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىشهد محمد مهدي298813

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىسهاد شكر محمود469550

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىهديل اياد فاضل25577

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىزينة بشار محمد380202

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىهند غازي جاسم498226

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىنور زهير داود25245

ي26435
بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىرؤى كاظم راض 

رسى رعد علي6474
بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىاالء عامر عدنان158106

ي حمزة348438
بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىريم راض 

ي26529
بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىاية كاظم راض 

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىداليا عماد محمد298017

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىفاطمه الزهراء عدنان حمود25395

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىغسق فاروق عباس25805

رونق جاسم علي مامي298038
بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىحنير  اسماعيل نصيف296992

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىنبا يوسف علي348881

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىمروة حسير  عكلة25718

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىسارة خالد قاسم296949

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىعذراء عباس عدوان534851

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىعبير مجدي ابراهيم348551

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىروى حسير  وداعة25750

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىديار عبدالكريم هامل348955

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىرؤى خضير عباس6563

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىشهد رحيم صابط26470

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىمىه اسعد محمد348765

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىرؤى غالب حسير 24708

حنان علي حسير 298705
دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىرؤى نجم عبد26922

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىانوار عبدالزهرة محيسن298912

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىمروة فؤاد احمد27213

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىاثار عبدالحكيم وهيب25832

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىشهد صالح عبدالهادي158316

 علي حسير 157897
إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىيقير 



إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىمنار رائد عصام157602

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىنور محسن عبد29092

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىرسى نجم عبد297169

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىارساء بشار محمد425095

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىرواء غالب عبدالسادة157967

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىاعياد اياد كاظم6539

ي157769
إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىبدور خماس راض 

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىزينب طالب جعفر24909

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىسارة خزعل لطيف296971

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىمالك محمد نامق6545

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىايناس عبدالرحمن صالح25486

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىفاطمة ثامر قاسم297425

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىدعاء فؤاد شفيق423507

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىامنة صفاء خلف157456

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىنور صباح محمد6509

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىزينة موحان جنديل298732

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىايات عبدالكريم جاسم423219

مريم علي حسير 6704
إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىغاده جميل عطيه534835

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىارساء طه جواد348615

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىفاطمة زهير خلف6551

بان ستار علي157574
بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىنورالهدى عماد عبدالمنعم156226

ة هالل بالسم534844 دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىسمير

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىميسون يونس علي297207

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىندى عبدهللا سليمان24603

دبلوم2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىسندس لطيف جاسم29126

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىايناس عبدالحق حسير 298086

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىزينب عباس كاظم26735

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىسندس فاضل حسير 24855

إعدادية2/ الرافدين 72083الرصافة-بغدادأننىشيماء زاير شنير 534808

ماجستير2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي كطان خنجر282647

ماجستير2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمحمد صبيح محسن191384

ماجستير2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسام الدين محمد كاظم404264

ماجستير2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسن هادي عبدالحمزة398578

ماجستير2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمقداد ستار جراد29106

ماجستير2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمنذر منعم سعد14121

ماجستير2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحيدر جمعه حسير 14087

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرجاسم كطافة بدر399141

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالسادة محارب291007

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكربشير صبىحي احمد191054

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن سعد محسن14080

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي ياسير  محسن517987



بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسن حطاب شكاية29387

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرقاسم مجيد اوريوش404226

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرفالح نوري طاهر191224

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرصفاء سلمان رسسوح191215

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكريعرب عدنان احمد191674

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرقيس سلمان كاصد191617

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم درب191228

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراحمد علي ياور477310

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل حسن280662

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكروليد خالد الزم405907

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرسعد نعمة حسير 517981

ي14095 ي لعين 
بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرسعد بوسر

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكروليد عبد يوسف14083

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحامد غالي كزيي 399722

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرسليم داود سلمان191356

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراحمد ضياء عبد403010

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراحمد حبيب طعمة281152

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرحيم اطراد476812

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرباقر صباح عبد500898

ي جواد477233
بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمحمد راض 

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي خلف عبد483820

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمازن عبدالحسير  حردان191069

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمالك محمد حسير 282619

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي عباس مظهر281275

ي حسير 544876 بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكررامي عبدالنن 

ي400680
بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكاظم راض 

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمحمد علي موس29400

ي476637
اس حسير  عاب  بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرني 

ي401731
بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعمار محمد جعاب 

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراسامة كريم احمد282758

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكريارس محمد صالح194631

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم نرصهللا404691

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق رشيد عبدالرزاق280217

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمحمد مزهر علي282635

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرميثم عبدالرحمن عبدالحسن399836

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرسيف علي اسماعيل191280

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمراد فاضل فؤاد401996

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكركريم حسن اوحيد403250

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعقيل جودة عبد404294

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرنصير محمد هادي191057

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر جودت187792

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمنتظر صدام خالد191393

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد هادي191247



بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسن صالح حسن28933

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي محسن جمعة517892

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي كريم حسن229179

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرانور مشتت جاسم404280

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراحمد نعمةهللا علي191059

ي جودة281301
دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمحسن جناب 

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرضاري اسماعيل داود544857

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعدي علي تركي544854

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسير  صبيح محسن191320

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرسعد كاطع لفتة281456

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعزيز عبدهللا لفته14089

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرابراهيم صادق شنير 398177

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرنجم عبدهللا لفته14091

ي14093
دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرخلدون رحيم مرض 

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراحمد سعد مظلوم544863

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرايمن علي حسير 190987

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل سالم500910

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرقاسم يوسف صالح191616

 علي نعمة404524
دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرموفق محمود جعفر282571

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراحمد ابراهيم حسير 229120

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرفاضل مطشر سعود191272

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرسمير محمد داود401012

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم جبار29392

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرسعد خيون حسن403575

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراسامة تحسير  واصف476585

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسير  كاطع لفته404508

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكريارس عبدهللا موجر28885

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعالء احمد حسن191725

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرضياء علي حسير 191359

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعمار رسحان مذكور29374

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراحمد زياد خلف281469

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرانور علي شايع191656

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرليث حيدر عيىس281218

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم رب  ح191118

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرصباح نوري طاهر190996

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرهادي خلف سودي477246

 علي حسير 191291
إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرهيثم داود حميد404808

ماجستير2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرسالم علي حسن190903

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرارشد زيدان خلف28863

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي عامر محسن517910

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم مذخور191124



بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعادل يارس حسن188494

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمهند غازي حميد191407

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عماد فاضل190876

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرهادي يارس حسن187394

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرباقر رياض صدام191415

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرزياد طارق عبدالرحمن281208

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبدالحسن جبار400809

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكريارس اكرم كاظم401323

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدالرحيم جياد29039

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراحمد حسن حطاب280196

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمحمد وسام هاشم281380

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمحمد خوالن كاظم14105

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحيدر خليل حسن190974

ي401836 بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكربالل فيصل محمدصي 

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي حداوي وايد14102

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمحمد فوزي جلوب191377

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرانور مشتاق طارق14071

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمصطق  رزاق موس190856

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي محسن جبار404378

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل فؤاد229243

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمحمد خماس زهراوي281245

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبدهللا عبدالغفار191391

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعبد هللا محمد عبدهللا191289

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرهمام محمد صالح430988

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراحمد عزيز عبدهللا14110

ي28875
بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرليث صادق راض 

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعبدهللا علي نعيمة544879

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرسجاد نجم عبدهللا28794

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد كاظم477214

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عماد عبدالحر190959

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم سعدون28769

ي29366  حرب 
بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمنتظر حسير 

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرزياد طارق عبود398132

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراحمد جابر كمر191627

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراحمد صدام حافظ28902

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم محمد476611

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمحمد عبد يوسف14085

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد حسن282562

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكركرار حيدر علي190917

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسير  نرص خوص404406

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكركرار محمد داخل28853

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد عواد311935

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكريوسف صدام حافظ190985



دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمؤيد فوزي حسير 191388

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسن جبار404592

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحيدر باسم محمد14129

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرنهار عامر جبار14132

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراسامة وليد قاسم476766

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرفاضل محمد حسن191363

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم رسن14128

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكروسام خالد رحيم14107

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحيدر صالح حسن398039

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي فالح حسن404752

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحمزة كاظم كعيد29490

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراحمد خليل كامل250147

ي191189  لعين 
دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرنورس حسن علي28099

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكركرار سعد نجم544870

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمعمر خالد عباس191306

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم خلف544868

ي476717
إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكريوسف صادق راض 

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكركرار خالد الزم398775

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرطه حاتم عبدعلي28072

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعبدهللا طالب رحيم501057

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا سالمة401399

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسير  ياسير 14076

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكركرار عباس سلمان403803

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكركميل غسق جواد191163

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمصطق  يونس عبدالعزيز191203

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرسعد ياسير  محمود404178

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمصطق  رياض زامل544357

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسير  عمار خضير191455

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراوس مهدي نعمة404842

 كريم جي 28530
إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرسجاد رزاق موس191383

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراحمد عايد جمعة533178

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرسجاد علي خزعل28308

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسن هادي نعمة281109

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسير  احسان فخري282652

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس فرج281351

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرسجاد سعد نجم29430

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكروائل عبدالكريم علي280729

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي جمعة حسير 29505

 علي شاكر28205
إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرانور منذر عبدالكريم398363

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسير  منذر منعم28817



إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمرتص  سعد هاشم28564

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكروسام جبار حسن280473

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمحمدصادق ماهر جبار282833

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسن موس نعيم501026

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعباس يارس حسن187390

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراحمد محمد كاظم398244

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي حسن حطاب28143

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرسفيان حاتم عبد الرحمن399900

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعمار علي موس29514

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعمر سامي عبدالحسير 280440

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكررافت رحيم عبيد517876

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرسجاد عبداالمير جاري29416

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرسجاد كريم عبدالجليل191323

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعلي هادي نعمة281125

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرالمرتص  جواد كاظم401179

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرمنتظر حسن علي544880

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرتق  رحيم صبىحي403500

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسير  موس نعيم500937

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحسير  هادي نعمة191352

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكريوسف قاسم يوسف191335

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكراحمد يحنر اصغر400896

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعامر عدنان فيحان228909

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرحيدر قاسم محمد14122

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرامجد حميد ناهي14116

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكربسيم علي حسن400550

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرغانم شالكة جعفر280684

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرنجاح جاسم حسير 191136

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرهادي وحيد عجة191400

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادذكرعباس كطان خنجر476878

ورود علي محمود14090
دكتوراه2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننى

دكتوراه2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسمراء كاظم منصور399676

ماجستير2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىفاتن فاضل كريم191369

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىجنان حسير  سعدون399772

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىليل علوان جي 396269

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسعاد كاظم شاهير 476915

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىلمياء فائز حسير 191183

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىوداد محسن محمدحسير 404542

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسكنة مهجر فرج191625

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىدالل عبد مهاوي29380

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىهند وليد قاسم477318

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىلمياء عباس نعيمة398493

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىافنان فالح حسن544877

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسناء عبد صكب544878



بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىرسالة كشيش كاظم190941

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىنور قاسم الزم29383

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىربيعة كاظم حسن29236

وق علي شايع191639
بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىرسر

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىعلية عباس جياد399237

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىعفاف هاشم قاسم191374

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىهناء جبار خنجر14096

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىصبا عيىس حرز14086

ق علي حسن397995 بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىارساء تحسير  واصف404446

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىايفان رضا موس281508

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىنور رضا موس191072

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىبان منذر زاير191275

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىدالل رحيم عبيد517809

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىهدى هاشم رحيم398701

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىيونس عادل جاسم398916

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىعبير خرص  جبار282630

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىزينب محمد عباس282576

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىاسيل جبار عودة14098

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىعواطف خلف رسن49186

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىافتخار كاظم خالوي404043

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىتراث خلف رسن476597

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىوسام نيسان جاسم404247

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىلىم حميد رشيد28453

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىزينب نعيم كاظم191046

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسحر عبدالستار جبار476784

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىرقية كاظم شاهير 476974

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىشذى مهدي جاسم191039

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىامال عبدالجبار حسن400713

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىرشا عبدالقادر شغيت191361

دكتوراه2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىدعاء كاظم منصور476649

ماجستير2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىايمان فاضل ونان191642

ماجستير2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىهاجر كاظم كاطع191634

ماجستير2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالحسير  حردان282614

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىدعاء جبار حسن280499

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسارة سعدون عزيز250197

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسارة رحيم حسن476681

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسحر طه مزيد29551

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىازهار حداوي وايد14101

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىزهور مطشر سعود28996

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىاالء حسير  عبود191402

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىكوثر سلمان سلطان191623

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىبلقيس سعدون عودة191396



بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىفاطمة الزهراء رعد عبد السادة282608

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسىح  عبدالستار جبار14123

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىرغد عمار خضير191451

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىمصطق  سلمان سلطان191619

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىبتول قاسم مزهر544872

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىاية جبار حسن280458

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىاالء فاضل مطشر28962

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىصابرين احسان فخري404776

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىارساء عماد ستار29508

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىحوراء سعد محمد28915

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىدعاء ستار جبار191628

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىريم عماد فاضل191170

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىكحالء ثامر زاير غند403055

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد محسن404487

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىازهار عطية خنجر400217

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىرسى جاسم فرحان280153

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىحبيبة جمعة حسير 28842

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىغفران حسن حطاب14131

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسهاد عطية عواد404465

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسارة نجاح مهدي14119

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىزمن اسماعيل حسير 187988

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىفرح جهاد محمود191066

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىهدير سمير محمد517994

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىدعاء منذر عبدالكريم28430

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىزينب حسن عالوي544865

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىعبير غازي مطر14118

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىمنتظر فاضل ونان191643

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىعبير جبار حسير 404565

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىرغد مهدي جاسم14100

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسارة طه مزيد28895

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىقطرالندى اركان فرعون29281

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىمروة حسير  عبود191666

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد عباس282601

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىريام ماجد جاسم84168

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىهديل مجبل فليح191456

رقية رعد علي401539
بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىاصالة جبار حسن45790

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىاسيل عبدالزهرة موس404330

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسناء صالح محمد190870

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىزينب نعمة حسير 29076

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىبتول محمد عباس282583

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسهير حسن سعدون280743

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىاية ستار جبار191435



بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىهالة جليل هاشم14103

فاطمة علي فالح191029
بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننى

ي14108 ي لعين 
بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىعلياء بوسر

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىزهراء حسن سعدون14126

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىشهالء جهاد محمود29518

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىغدير خرص  جبار14099

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىطيبة صالح احمد229012

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسوسن ثاير منصور29516

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىحوراء سلمان سلطان191620

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد عباس282594

وسن علي حسن191155
دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىياسمير  محمد هندي400008

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىهديل عبدالزهرة موس404346

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىارساء فاضل عطية191465

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىفاتن محمدحسن حبيب191446

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىنورة صبيح محسن280873

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىصفا عبدالستار جبار28747

ة جمعة احمد500957 إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىمنير

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىهديل جمعة احمد500997

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسن سعدون14127

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىزينب علي حسن29439

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىاية احمد حسن28179

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسارة واثق حميد211148

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىهدى عبدالحسير  جلود476663

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىرسل ضاري اسماعيل28379

ازهار علي فالح29029
إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىتبارك رشيد فالح28619

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىايه جمعه احمد544887

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىبلسم كاظم منصور191349

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىشهد سعدون عزيز250202

اية علي عبيد282778
إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننى

مها علي محمود280921
إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىمريم عبدالقادر شغيت14074

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىايات كاظم منصور191329

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىدعاء محمد حسير 282624

ي فاضل ونان191231
إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىاماب 

كوثر بسيم علي400364
إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىنور محمد حسن476618

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىافراح حسير  طاهر28080

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسارة خليل حسن281260

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىرقية احمد صبيح28061

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىضىح يوسف عباس309094

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىهدى منذر زاير191018



إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىصبا تحسير  علوان14078

عذراء علي جبار191398
إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىاالء محمد حسير 281186

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسجود حامد فنيطل358474

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىنورالهدى رياض محبس190932

زهراء حيدر علي400868
إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىزهراء تحسير  علوان191255

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسىح  عبدالجبار حسن191102

ريم علي عبيد281420
إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىدنيا جميل ضاجي400944

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىشذى محمد داود517869

بكالوريوس2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىنسيم قاسم حامد191243

دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىلمياء عبداالمير حميد14135

ة حويثم كعيد191085 دبلوم2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسمير

إعدادية2/ الراشدية 102084الرصافة-بغدادأننىسعاد سعدي عبدهللا14070

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم رحيم357892

ي6324
 
بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرطه علي شاق

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرعلي محمد مطلك276746

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكررعد عوده عبود157182

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمخلص عكلة حسير 277058

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرسالم عبدالسادة عباس276909

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكررعد خضير ذكر357477

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكررياض طالب غازي6308

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرعلي صباح ابراهيم6250

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم حياوي زامل6212

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي صالح28047

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكررعد صباح ابراهيم357985

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكروليد عبدالساده علوان27919

ي هاشم277020
بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمحمد هاب 

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرنوفل غازي زغي 276840

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحسير  مزهر عيدان474390

ي156944
بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحسام جبار راض 

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالصاحب دخان359250

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرعلي كريم مزعل6209

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرعلي جميل كاظم28128

ي هاشم28275
بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحيدر هاب 

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  موجي28410

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمئاسي عدنان زامل474465

ي157006
بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرتحسير  جبار راض 

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحسير  حيدر عبدالزهرة157201

دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحسير  عالوي جوده357873

دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرامير هاشم رمضان6286

ي28056 دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكررحيم جابر محنر



دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرفرحان حمادي بدن27672

دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالسادة كاظم157196

دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرعادل صدام غيالن551903

دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالواحد حميد500261

دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحيدر شكير مصطاف500281

ي خوام157049  حرب 
دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمرتص 

دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرعلي مردي لفته358381

ي474355
دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم ماض 

دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمؤيد جبار خلف27845

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكركريم عبدالوهاب نارص358480

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكراسعد مؤيد غضبان6236

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكررجاء جاسم علي28475

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكركرار حيدر عبدالزهرة500254

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالسادة محمد28835

ي28783 بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمحمد سعدون صي 

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد صحن6264

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرقاسم عبدالحسير  رحيمه156766

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد جياد157191

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرعماد عبدالكاظم حسن536555

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمحمد يارس حسير 536504

 علي جليل28534
بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكراحمد رحيل سلطان276709

 طه علي157177
بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرسيف نزار حسن27821

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحسير  رحيم كريم156897

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمحمد صبىحي محمد358411

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحسير  فالح خلف28720

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكراحمد صالح مهدي6257

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم محبس157139

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرعالء عبد بداي276658

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد جياد6228

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكراياد عبدالكاظم حسن536480

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمحمد علوان عباس358650

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكراكرم علي حنون28663

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرقصي جواد عبدهللا552099

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرسماح غازي زغي 280977

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان مجيد6297

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم زغير6242

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرعبدالزهرة حيدر عبدالزهرة157132

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحيدر علي جليل277106

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  جواد276961

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمقتدى سوري شاوي357536

ي157127 بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكركرار طالب لعين 



بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرعمر ظاهر خميس276992

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمهند جميل كاظم28493

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكراركان رعد جليل277084

دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكراحمد جواد كاظم28089

دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم علوان552104

دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمثن  فرج فرحان28640

 علي عبدالوهاب27894
دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمهدي حسير  قاسم276806

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالكريم هامل156816

 سمير هادي157027
إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرانمار علي عبود502241

 علي حنون474423
إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرنذير جاسم واحد276689

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحسير  رحيم عذير28077

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرعلي رعد خلف474238

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمصطق  اسعد فاضل28312

ي شارف156594
إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكررافد ثوين 

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكروسام رهيف هاشم357464

ي157116 إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحيدر طالب لعين 

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  قاسم276766

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرحسن جاسب اسماعيل28244

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرعلي احمد عبدعلي552093

ي358116  فنجان حرب 
إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير 

ي156845 إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرسعد سعدون عبدالنن 

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكراديب احمد رحيم28771

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرمهدي صويلح عبيد474171

ي156971
دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكررزاق جبار راض 

ي156550
إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرسعد محسن راض 

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكررعد عويد علوان358050

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادذكرخلف كاظم محسن6205

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىمائده عبد فاضل27718

ي حمزة157221 ميساء حرب 
بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىنغم ابراهيم عبدالحسن28160

سناء علي حسن157059
بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىدعاء جميل هاشم474322

هديل احمد عبدعلي552106
بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىهدى حسن لفته157154

ة الزم شبيب474284 بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىامير

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىانتصار الزم شبيب28441

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىفاطمة تحسير  كاظم371981

دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىحليمة جاسم حرب6224

دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىايمان كاظم عاكول28012

دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىشهالء صابر شفيدل157170



دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالزهرة حميد474070

دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىشيماء جي  سعدون27778

نبال محمد عبدعلي500333
إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىميسم حسن لفته157082

ماجستير2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىزمن قاسم جليب474131

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىرنا ماذي حسن357849

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىزينب غازي حبيب157257

ي156870
بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىنوران عباس جفاب 

نورة علي هالل474076
بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىايات ماجد صادق6270

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىحوراء ماذي حسن357828

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىبتول جواد كاظم157096

ي6204 صبا ابراهيم عبدالنن 
بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننى

هدى علي دعير536495
بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننى

ي552096 غفران كريم لعين 
بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىزهراء سعد محسن156787

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالصاحب دخان156923

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىرفيف محمد مجيد157091

بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىزهراء جاسم فرج27641

ي552100 بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىارساء كريم لعين 

ي27805 بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىزينب حسن لعين 

هناء احمد عبدعلي552108
بكالوريوس2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننى

ايمان علي عبد276881
دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىاسماء حازم سالم157148

مروة علي نجم6198
دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىمروة جمعة عبود6197

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىسىه رحيم عذير28846

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىبراء خلف كاظم157230

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىزينب جاسب اسماعيل27974

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىسىح  علي كاظم157106

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىمنال يونس عودة474157

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىرسل محسن جبار27754

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىرؤى ماجد صادق157213

ي28804
إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىزينب علي راض 

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىميعاد ماجد صادق6217

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىارساء ستار جابر28345

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىزينب جبار محسن536542

دبلوم2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىمن  عبد نبات157160

إعدادية2/ الوركاء 72087الرصافة-بغدادأننىهناء كريم حسير 474100

ماجستير2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم عبدالحسير 120729

ماجستير2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرسعدي احمد حسن345654

ماجستير2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراثير عبدالعزيز علوان510491

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعباس رحيم سبهان345763



بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعالء نعيم حسن121231

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرصبيح قاسم خنجر82285

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرلؤي جاسب مول345529

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمؤيد نارص شليش470164

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرناظم عبدالواحد فليح120663

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  خلف خليفة120598

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم غانم345527

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرجاسم حسن محيسن119656

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكريارس عبدالمحسن عبدالعالي345718

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمنعم غضبان سلمان403899

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعادل عسل عطية345761

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي حسن محيسن120360

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرقائد ابراهيم عبد53946

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد سليم محمد273380

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرهيثم صالح حسن119814

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد حكمت زامل53881

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرثائر حميد دخان80803

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرصباح ثنيان جودة441340

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد سعد ثاجب119649

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرقاسم عباس كرم82259

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد صبيح صالح119837

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعبدالرسول عبدالمحسن عبدالعالي82669

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحيدر صي  رسن123053

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي جاسب مول274183

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكركاظم جبار عيىس345522

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعقيل داود حنون451448

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعبد حسير  عليوي126830

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرسمير غالي جلوب183838

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرهاشم عبدالرضا وسيم469885

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحيدر علي جي 440588

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعالء زغير رحيمة121193

ي82713
بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعالء الزم كباسر

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن محيسن469815

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم زغير240502

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرقصي جبار ديوان470436

ي كويطع345697 بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكروسام عبدالنن 

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرفالح حسن محمد121290

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعماد كاطع جويعد79962

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسب مول275814

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي عطية سيف129961

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحيدر خضير عباس130544

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعدي جاسب مول274270

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعيىس نجم فرحان345523



بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرانور جميل كريدي273991

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرثائر مزعل جعفر441566

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرفرحان سلمان نارص490779

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعالء رحيم شيحان54027

وز ملوح274427 بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعبدهللا نير

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسن طعمة183684

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمنتظر كريم لفته345741

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرطالب عطية سيف183566

ي سلطان80722 بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدالنن 

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرفالح كريم سلمان452406

وز ملوح452207 بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعزيز نير

ي موس345508
بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد راض 

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد خالد الزم82816

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم خنجر470497

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكركاظم عبدالواحد فليح119800

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعماد جاسم ابراهيم345769

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعادل جعفر حسير 53928

ي82143
بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكررسمد فاضل كباسر

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرباسم قاسم حاتم120460

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي صباح عبود345767

ي183594
بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي الزم كباسر

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمنذر رعد حسن345748

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرسجاد سامي سمير345500

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد جميل كريدي53843

 علي حسن345746
بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرتحسير 

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد محيبس سالم120613

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكررسول عباس احمد345740

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد جبار دعيدش345524

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمصطق  جواد كاظم469382

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرماجد مهدي حسير 79982

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسير  عادل فالح345762

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي سعيد لفته469779

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر رحيم عيىس345443

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  كاظم510494

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمهدي درسر طعمة345734

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكررائد نارص حمود469909

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد هويد سعد538833

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  صادق حسير 345747

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد عبود345736

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرصادق جواد دبيس345750

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكركريم عناد سلمان510510

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرجعفر حسن مصيل53900

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعمار كامل ماهور120407



دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحاتم سكر عذافة490422

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعدي رعد سويل122829

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراياد سعدون فليح120534

ي130475 دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي عيدان عبدالنن 

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد هليل خلف343012

ي441890
دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمالك رب  ح راض 

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراياد كريم ابراهيم470467

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  ثجيل345759

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد فاخر جاسم273297

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمهند نزال لذيذ560044

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرصالح علي نارص119786

ي سلمان274053
دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد راض 

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعباس جاسم حميد183702

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمجيد عبدالحسير  لفته345765

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي عبد خالطي80298

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكركرار محمد قاسم510511

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراسماعيل فالح حسن345631

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمنير ربيع خرباط345545

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم جالب183649

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكررشيد سالم كاطع345436

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرصدام حسير  رحيم510499

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد محسن احمد451850

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعادل كريم بايش469657

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرماجد حسير  ابراهيم82355

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم حاتم120750

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعادل حسير  نارص273648

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرنعيم جبار حسن440366

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسير  فاخر جاسم507228

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرهالل عطية بسة345738

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعقيل محيسن عباس470388

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمصطق  مجبل محسن345764

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسن عزيز مرصي82221

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكررباح علي محمد470819

ماجستير2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمروة نارص حسير 273210

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرفؤاد سالم مول470105

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعد ثاجب126700

 عبدالحسير  مجمان183768
بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم نعيم469361

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرباقر عبدالعزيز علوان510489

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكركرار قاسم جي 441261

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي خالد كاظم80225

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرفؤاد حنون ناصح345526

وز345550 بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي حامد نير



بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمرتص  كاظم حسن183607

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرليث جواد كاظم80998

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد زغير رحيمة130203

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالحسير  نعمة119714

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي فرج ملوح345540

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرسمير سامي سمير121499

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرانور لفته محمد345744

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسير  كامل جي 54110

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحيم شيحان345739

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد نعمة53904

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي ثامر خلف183791

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسن هادي درسر345735

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد سليم هليل441821

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمؤيد صير رسن123048

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي مظلوم علي120393

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل نويل128000

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرسامر عدنان صاحب80243

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرفاضل لفته محمد345745

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي عباس رحيم441767

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرفاضل عبدالحسن طعمة53894

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمصطق  هادي عباس274516

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسن محيبس سالم126624

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم عباس119675

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحيدر سهيل كاظم183902

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكربشير صي  رسن98576

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي حمود كرم127515

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد عبود عبدالرضا79907

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي خليفة راهي53566

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد شالكة273259

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد نعمة دهش183711

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعباس حاتم سكر469834

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكريارس علي سعد129297

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم محمد469525

ي جمعة127189
بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد سبن 

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمنتظر عيىس زري127676

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكركريم مالك عبدالحسير 183534

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمنذر عبداالمير رسن119737

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكررعد عودة عبدالسادة183727

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعباس جاسب مول127472

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرسيف علي خلف80017

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمرتص  هادي عباس80231

ي127386
بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم راض 

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمصطق  عيىس زري80001



بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكريحنر سعد ساجت127607

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحيدر هاشم قاسم121613

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمرتص  صي  رسن122599

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمرتص  كاظم فضاله80137

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحيدر جواد كاظم119622

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرسجاد فرحان مجبل121426

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحيدر عبد لفته121485

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكركرار خضير عباس127003

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعالء ستار اجبير523900

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعبدالهادي محمد هندال53417

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي فرحان345709

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمهند علي محمد183542

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  سكر345426

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد عبدعلي محيسن507241

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسن حمود جابر345596

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي ضاجي شالكة121391

ي محمد128740
بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكركرار راض 

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  عبود273146

ي82840
بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم راض 

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي مقدام عبدالكاظم442000

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرابراهيم حسام فاضل183533

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد جاسب مول275801

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكركرار حامد زاير129229

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان صاحب80330

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرسيف الدين زغير رحيمة469443

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد عباس حسير 470201

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسير  عبود345688

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار هاشم345757

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحبيب عبدالحسير  جاسم119723

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسن كريم موس80100

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرغفران عبد عويد469564

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكركرار ظاهر مهدي83565

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمهند جاسم غانم119771

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرهناء عبد عويد510496

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرهديل علي محسن126780

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبود80116

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعمار حسير  نارص538873

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد فالح حسن510477

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكركرار علي عنكود516085

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد علي زهراو127901

غام رحيم حمود469595 دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكررص 

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم سعد80345

ي علي121340 دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمهدي خير



إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد عباس رحيمه126324

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمؤمل جاسم مكطوف82768

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمهند جبار علي345555

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرباقر محمد علي82835

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم يارس274751

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل جاسب80758

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي حسن جارهللا510523

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي حمزة سعيد403757

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمجيد كاظم حسير 442090

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحيدر حميد سكر404272

ي عليم126379 إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمود صي 

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد جعفر حسن510498

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرغيث الدين احمد محسن451760

 علي جاسب128103
إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكركرار مهند جبار345490

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل عبار510503

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمود سلمان نعمة345525

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحيدر عطية سيف121240

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرسجاد علي حسن452133

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمدصادق مالك عبدالحسير 345513

ي عدنان عباس183536
إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرتق 

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرامير سعد فالح61086

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراركان سلوم حسير 452095

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعباس عبد جاسم345760

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي جواد كاظم128293

 صي  رسن123057
إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسير  مجيد قاسم128181

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي مالك حسن404955

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعباس حسن جارهللا510527

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمقتدى رياض فاخر345619

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمنتظر سعد صبيح523940

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي نارص شبيب61755

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد عقيل سعيد130388

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمنتظر ستار اجبير523886

 سمير حمود273575
إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمدصادق حامد هادي345743

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرقاسم سالم قاسم121510

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد حسير 126061

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد خضير128228

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسير  فاضل عباس121361

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد طعمة كاطع345451

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمقتدى جاسب مول343094

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمناف ابراهيم عبدالحسير 80564



إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكركرار صباح حسن129880

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعقيل مسلم شالل120317

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد محيبس127343

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسير  سليم هليل451901

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن عكلة273465

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد علي فاضل53873

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسن محمد محيبس441481

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرامجد علي فيصل126234

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحازم حسن ماجد538881

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحيدر علي محمد121470

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي كريم عبدالرضا82619

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراالء حسير  محمد121611

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسام بداي عباس345506

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد رياض فياض80195

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسير  ناظم هامل130003

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد فرحان مجبل80705

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحمزة دهش نعمة80636

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمؤمل محمد كاظم82794

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرباقر صالح علي83526

ي سلمان345668
إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرطالب راض 

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرليث رحيم حمود469962

 علي جاسم345705
إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن شنير 274638

ي119756 إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعادل خنرص محنر

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمرتص  جاسب مول345518

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم345768

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمصطق  سالم قاسم121530

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي شنشل كاطع129011

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم صالل274874

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  نارص127270

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  سكر129680

 مكي قاسم80739
إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمؤمل محسن وجير 441404

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم صالل273109

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيم جلوب345602

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحيدر جميل رضيو80789

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمقتدى سامي خلف510485

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبدهللا345607

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمصطق  فالح سلمان538831

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد الزم121324

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعباس خضير بهير469748

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرباقر علي عنكود510518

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمرتص  كاظم فالح345469



إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرسجاد رعد حسن510473

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرابراهيم الزم حاتم183887

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  عزيز80419

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي لطيف كريم119823

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمهدي عبدالمنعم عجىمي345565

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسن سامي عطية345756

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحيدر صادق جواد469495

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسير  سلمان80215

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكركرار محسن هادي80444

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي جليل عناد510512

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد هادي قاسم345766

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسن قاسم سعد440532

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرصادق جعفر حسير 510521

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرسجاد هادي عجاج119695

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالحسير  جاسم129102

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد كاظم129396

 علي120770
إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

غام مشتاق جمعة345528 إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكررص 

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي عبد عويد469463

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسير  سالم جي 510493

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي جبار محيسن507284

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم علي183617

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعالء حنون ناصح406917

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعادل جاسب حسير 82102

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمهند جبار نعمة80628

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرسعيد سلمان خلف469674

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكررسول كاظم حسن82474

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحسن كاظم جاسم273940

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكررحيم نعمة محسن273415

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسن طعمة120656

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرقيس حسن مدهوش130521

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرخالد كاظم حيال82425

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم جاسم188013

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحيدر دهش نعمة470280

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرحيدر علي مطشر122927

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعلي جالي علي183562

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادذكرعايد نعمة لفته80813

ماجستير2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىمائدة عبدزيد راشد81049

ي274356 ماجستير2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىياسمير  حسير  صي 

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىامل عويد ثنوان501921

ي53918 يىح  ي رسر سهام لعين 
بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىسعاد حسن كدان183666

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىوجدان حسن حمدان183654



بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىسوسن عيىس فرج121200

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىنعيمة جبار حسن130083

سعاد علي فليح273538
بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىزمن محمد محيبس538857

ة عبود زغير82334 بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىسمير

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  مغتاض510465

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىهيفاء فيصل هليل345646

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىلقاء كاظم حاتم130155

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىسارة صبيح صالح345753

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىدنيا محيسن عباس470337

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىفاطمة جبار زبون452051

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىازهار ابهير حسير 452165

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىبتول جبار ديوان53836

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىزينب نعمة محسن343033

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىشيماء محمد مهوس53998

حنان بندر ولي82441
دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننى

ي451983 يىح  دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىحوراء عمران رسر

ي345667 يىح  دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىمريم عمران رسر

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىانوار عودة عباس384573

ي452011 بىح  دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىزينب عمران رسر

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىساجدة كاظم محمد119703

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىرسل حسن طاهر441213

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىايمان فاضل طبوك120716

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىخالدية عبداليمة كاظم441661

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىالفت فرحان عبدالسادة345399

ماجستير2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىازهار حنون ناصح53966

ماجستير2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىسارة سمير حمود120448

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىغفران فليح حسن441080

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىسارة محمد عودة470055

ي119846 بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىنهاية خنرص محنر

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىدعاء جليل حاتم441859

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىسهام رزاق حران127105

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىغفران عطية سيف82807

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىميالد خلف حسن345749

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىحوراء جمعة زامل80181

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىزهراء هاشم قاسم345752

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىايات هاشم محسن275837

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىزهراء حيال كاظم129805

فاطمة علي فاضل53909
بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننى

ندى كريم علي119833
بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حنون ناصح82169

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىعذراء خضير حسن452192

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىحوراء جواد كاظم129171



بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىارساء علي حسير 53956

شيماء علي جوجي274112
بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىامال حميد غميس128858

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىشهد رحيم مظلوم82379

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىرؤى مجيد صالل53548

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىسارة قاسم يارس275769

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىابتهال عالوي فهد53959

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىحوراء جاسم عباس451687

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىافراح ضامن لفته80029

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىوجدان سعد عبدهللا345737

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىرباب كامل جي 80772

ي127561 بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىاسماء عبدالسادة زريىح 

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىاية جواد كاظم126097

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىايات جليل حاتم470784

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىمريم كريم صالل345587

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىنهاية دعير عيىس80836

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىسارة كامل جي 120679

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىايناس نارص هاشم538847

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىسحر محسن جبار345751

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىصابرين كامل جي 80542

نادية علي جوجي80683
بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىرنا خليفة راهي53458

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىسىح  وليد جاسم53970

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىضىح حسن طاهر121584

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىنرجس علي فاضل129913

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىحوراء خلف رسهيد440453

افراح علي حسير 53952
بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىوسن طعمة عليوي345536

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىاالء جاسم غانم345531

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىبلقيس مهنا سالم82305

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىمروة فاضل نويل127055

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىفاتن دعير شبيب128453

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىهاجر كاظم حسن82315

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىحوراء جبار محمد441525

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىمريم فالح رشم345650

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىزهراء جبار ديوان53517

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىهبة كاظم ازغير129717

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىنورة كامل جي 127236

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىسارة جميل كريدي53533

دبلوم2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىرحاب قادر ياسير 345579

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىزهراء شهيد كريم128941

وز440662 إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىسارة مؤيد نير

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىزهراء عطوان بسة80512



 علي61912
إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىدنيا حسير 

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىافراح عجاج مزبان119684

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىفاطمة كامل جي 80500

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىوسن خليفة فليح82577

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىايات محسن جبار82859

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىزينب ستار ابوشعيعة80615

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىزينب شنيشل كاطع80084

ي130268
إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىمثن  جمعة شمىح 

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىبنير  عبيد حسير 127434

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىضىح خليل عباس183638

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىحوراء سعد صبيح510531

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىضىح حسن جارهللا510517

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىمن  هالل عطية345475

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىهدى احمد صبيح121617

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالواحد فليح538838

 علي61870
إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حسير 

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىطيبة يونس ابراهيم345515

 علي127832
إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىفرح تحسير 

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىحوراء جاسم غانم345679

 علي فيصل126186
إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىحنير 

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالرزاق رسحان121604

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىامال منصور عبدالرضا127954

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىميساء نارص حسير 126929

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىماجده خرص  كريم345560

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىاالء رياض فرحان80553

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىنىه حيال كاظم81101

رجاء علي نارص80583
إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىضىح اياد ساجت345637

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىاية عصام عبدالرضا421378

ي علي440973 إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىغدير صي 

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىوسن احمد كاطع128401

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىحنير  فاضل حسير 345758

 علي فيصل345742
إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىبنير 

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىحوراء لفته حسير 80368

ي عبيد470532 إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىحوراء راج 

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىفاطمة فيصل هليل61685

زهراء محمد علي80236
إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىنورالهدى ضياء فرحان345393

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىهديل حسن نويل274542

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىعذراء حسير  نويل82526

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىحوراء ليث جمعة273511

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىزهراء ستار ابوشعيعة80596

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىاوس جالل كريدي469718



إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىارساء علي خلف183912

فاطمة علي خلف129766
إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننى

ماجستير2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىلمياء فرحان عبدالسادة345381

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىدعاء لفته حسير 119640

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىهناء صبيح صالح106690

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىسهام خليفة راهي53539

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىدالل امريكان رهيف183574

بكالوريوس2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىسهلة خليفة راهي53491

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىحذام كاظم حسير 120563

إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىهيام عبدالصاحب جبار507204

ية رسحان غويلي128695 إعدادية2/ األورفلي 42090الرصافة-بغدادأننىصي 

دكتوراه2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعالء حيدر كاظم84433

ماجستير2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعدنان حسير  جبارة490670

ماجستير2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جمعة490674

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحسن داود حميد338696

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي محمد رسن490694

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكربشار رشك حسن84467

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمود كاطع غضبان52731

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعمار مؤيد حميد553198

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرابراهيم كاظم عبود451017

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرفاضل طعمة غانم338567

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراحمد علي موس85125

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرباسم حميد سبع84196

ي شنير 337443
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد عاب 

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن مشجل490687

ي84099
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعماد كاظم شغاب 

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حسير  سلمان490682

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم جابر337906

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي صباح سيد84420

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراحمد عبود علوان84387

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرنهاد رشك شنيف73836

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحامد صدام علي337475

 علي جاسم490696
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكررسول عودة عاكول84603

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم جبار336981

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  نعمة رسن338755

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرنزار حبتور عبيد84650

 هاشم جي 338031
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرغسان مطر فهد337801

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي ادريوش52743

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراسعد اصديم شنيشل84299

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم رحيمة553235

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرجعفر سعيد مهاوي84332



ي502912  انعيم لعين 
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي جي  قاسم84111

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمود لفته عطية490676

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرلؤي لفته جي 52758

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد عيدان جي 451014

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرزكريا حسن عطوان52783

ي عباس حسن84564
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرهاب 

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعباس خضير درسر73786

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسامر محمد مسلم558566

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراسحاق احمد جبار84340

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرامير عبدالحسن خشير 76673

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسن علي غائب553233

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد عقيل جاسم84422

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد فالح حسن553247

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد داود سالم558601

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسيفالدين صباح فاخر451007

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراحمد كريم جلوب84427

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعالء جاسم رحيمه338810

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد كاظم84325

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعباس جخيور كريم58294

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرايمن شاكر كريم451013

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار شلش337354

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسجاد مؤيد سالم490680

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكركريم عبدهللا كاظم339166

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسلمان عباس مهوس338718

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحميد هاشم زبون52785

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم محيسن84148

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرفالح حميدي عمارة339144

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحاتم حميد جابر164005

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرقاسم كامل خلف502927

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرصباح فاخر داخل451008

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي محسن كاظم553217

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن حزام558602

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسام فاضل جاسم553216

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعبدالحسن خشير  خلف76644

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرزيدون شاكر هالل52829

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمود فرج عبد558569

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحيدر قاسم غليم337947

يوي85188 دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرجبار رسن رسر

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراحمد حسن مخيلف490675

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرفيصل يارس ابراهيم84415

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمراد خميس مهلهل164003

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكركامل فاضل غافل490661



ي84336
 علي حناب 

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرميثم صبيح ضمد84530

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي جمعة كاظم553202

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرهيثم مجيد كاظم84327

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحيدر علي جاسم84392

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسن فرحان جمعة338146

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي حسير 490686

ي74211
 علي حناب 

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم عبدهللا338749

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم مفتول76361

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم كاظم502894

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسجاد مؤيد عبد451018

ي451012
إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمرتص  احمود راض 

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسجاد خميس عبدالرضا553232

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي عودة عاكول336863

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرصباح حسن عبدهللا338637

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمهند جاسم زبون84509

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرابراهيم حميد شنيشل84608

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  مريمر حميد337964

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم يونس84542

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد عودة عاكول84259

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي زهير صدام553212

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرنظير جاسم اهويشم84375

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي لفته جي 84637

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراسامة مهدي كاظم490668

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرولي عادل صالح338621

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  جباري ديوان57936

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعالوي بيدة سعيد553201

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرجعفر صباح سيد553222

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرطه حبيب سلمان553243

دكتوراه2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكريارس رزاق كريم52796

دكتوراه2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد صباح558545

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي صالح339005

ي رسي    ح337431 بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرميثم العين 

اس نجيب شلش553226 بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرني 

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم محمد84443

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي جبار ماذي553239

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عبدالصاحب164007

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمهدي عبد عطية52807

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراحمد خماس خلف337812

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكركرار علي نارص553237

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمصطق  جواد كاظم84378

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعمر كريم دواي84232



بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرانور كريم محمد163999

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبدالحسير  درسر57959

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  رضا ماذي338737

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمنتظر حميد هاشم84452

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمنتظر حيدر كاظم338730

ي مهوس52811
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسجاد راض 

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكريوسف حبيب عباس84163

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسامر كريم صحن490690

 علي74503
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمنتظر حسير 

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكربهاء جواد كاظم52821

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالزهرة صدام84537

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسجاد فالح حسن558598

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد حسن84426

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكركاظم ضياء كاظم337382

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  عدنان هاشم558581

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكركرار موحان خنجر558587

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرامجد حسن علي337866

ي84555
 
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد شاق

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي حسن دخيل338663

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعبدالحليم علي عباس74182

ي84560
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  حمود راض 

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد ستار كامل52813

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  حاتم حميد164004

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي عباس مهوس52819

 علي84380
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكركرار حسير 

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمصطق  ابراهيم فاخر84334

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس فارس338609

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراركان رضا ماذي111155

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسيف عيىس حسن336906

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراسماء كاظم وداي84101

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح فاخر84309

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمنتظر رحيم كريم84512

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراحمد عقيل جاسم52763

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  كامل خلف338733

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرنورالدين صباح فاخر84279

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرذوالفقار كريم حميد52776

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكركرار كاظم وداي84352

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكركرار حكمت درب52771

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد طاهر نؤاس490698

 علي76929
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكربراء حسير 

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرجاسم قنبل كاظم84475

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحيدر فاضل عباس84247

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمهند تركي نارص84459



بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراسامة كريم صحن451006

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد337017

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق شائع84531

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسن حاتم حميد74861

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرزهراء حمودي قاسم337917

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي يحنر رشك84471

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسب هاشم553206

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي احمد منشد338051

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراحمد طارق عبد52778

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عباس مهوس52837

ف عقيل جاسم164006 بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرارسر

ي مؤيد عبد338945
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرتق 

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر عالء حسير 84305

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسامح محمد جمعة337410

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراحمد علي عبيد336840

ي مهوس338061
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمنتظر راض 

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف طاهر490691

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم سيد337936

 علي كاظم84271
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم هويشم84129

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرزيد طارق حبتور558585

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعبدهللا قحطان حميد76704

هان حسان52839 بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسعد رسر

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسن علي جاسم84310

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرضياء رحيم عودة338192

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرنبيل كاظم عبدالحسير 84379

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحيدر فرج نعمة84286

 علي84292
دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكررسول عبدالسادة اجريزي84363

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد علي عبيد337856

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  عادل هندي84479

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراكرم جاسب نعمة337882

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرفراس رسول عبد553230

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  محسن جاسم493800

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكركاظم زاير جاسم490672

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحمزة عادل هندي84494

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالخرص  شوي    ع502920

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسجاد سالم خشن111145

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي جميل طالل451016

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرجعفر حسن علي84584

 علي الزم84295
إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسجاد صالح مهدي490683

ي شناوة553204
إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكركرار راض 



إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  حازم عويد337193

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد جاسم84301

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحيدر فراس سعدي52804

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسالم سعد سالم84371

 علي هاشم58088
إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرقاسم علي حميد164001

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي خالد451011

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسن عباس عليوي84519

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراحمد طارق حبتور84484

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  موس كاظم84460

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرجعفرالصادق محمد خلف336956

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسجاد ابراهيم موجي490679

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  عادل دهش490695

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  عالوي حسير 84217

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن كاظم84469

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرنورعلي حسير  جاسب553231

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن رحيم هاشم490684

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرموس الكاظم يوسف كاظم84389

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمنتظر جمعة حميد84591

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد علي محمد490666

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعباس حمزة رشيد84625

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرجوادين شاكر هالل52849

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي يوسف غيالن84585

هان84191 إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكررياض عبدالواحد رسر

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمدالباقر كريم عبدهللا84544

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  اسعد قاسم84506

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمصطق  انور خلف85138

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرجواد جهاد كاظم553214

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس مهوس52768

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمصطق  محسن صالح84550

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد بوهان558599

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرامير كاظم سعدون84590

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمقتدى حسير  نعمة338723

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحمزة كامل جي 84366

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبدهللا490681

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمرتض علي حاجم52726

ي336829
إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد راض 

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرايمن عباس علي553245

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحيدر سمير هاشم84639

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعباس جواد هاشم337784

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسيف كاظم سعدون84600

 علي جاسم84633
إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمصطق 

هان84613 إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالواحد رسر



إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمرتص  جاسم كاظم336937

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراسامة علي عويد76487

ي84432  عبدالنن 
إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرباقر محمود لفته84495

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس جبار84401

 علي عباس57983
إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرجعفر محسن داود338814

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرباقر عباس فاخر490662

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمنتظر يحنر رشك84454

ي84520 إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم لعين 

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمنتظر محمود لفته490685

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد حامد سعد338979

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرانور عبدالقادر غافل84456

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم جودة84449

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرالعباس صالح مىحي338010

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمؤمل ابراهيم سعيد84207

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمصطق  سالم جالب84367

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرسجاد علي جاسم52846

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمرتىح  جبار وحيد84622

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعبدهللا خلف عبود76789

ي مهوس52745
إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراحمد راض 

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمنتظر محمد برهان558555

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعمار طاهر نمر84361

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحيدر علي عبود58016

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرنارص عودة حمود553224

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد بوهان مخيلف558558

ي خلف85139  عبدالنن 
إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعباس كاظم مفتول52790

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم لفته451009

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرحسن حميد شنيشل84348

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرماهر تركي سلمان84657

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرعلي عودة صكر52825

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم زامل58046

دكتوراه2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىهناء محمد فاضل84185

ماجستير2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىحوراء فاضل عباس84242

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىشجن جاسم محمد84397

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىامل محسن جاسم76887

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىحوراء فاضل جاسم553210

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىرحاب حامد سعد339013

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىالهام خالد نعيم84501

مريم علي جاسم77057
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننى

سارة علي محمد490692
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننى

زهراء علي محمد502930
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىرساب حامد سعد553200

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىنورس جمعة عبدالسادة76848

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىانوار حسير  عالوي52793

رغد عبدالجبار عبدعلي52842
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننى

ي خلف84436
دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىايمان ماض 

خديجة عبدالعالي خلف339045
دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىمنتىه رحيم غضبان164101

ي338741
ي حق 

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىشذى نق 

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىنجالء حسن زبون85113

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزكية محمد زغير84626

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىسهام محسن مشجل338170

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىذكرى رشيد جاسم84108

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىبثين  كاظم نارص52816

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىبيادر جميل عثمان52798

ي502906 شيماء انعيم لعين 
دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىنجاة هاشم لفته84438

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىامل نعيم صدام451015

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىاية فاضل جاسم553209

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىضىح عدنان بدر84322

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىنادية عبدالكاظم دافر76769

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىمسار حسير  عالوي52800

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىمالك صباح حسن338652

ي58144
إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىنشين عبدالجليل جوب 

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزهرة حنون حسب490663

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىسهام كريم دريعم558570

ماجستير2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىارساء موحان خنجر558574

ماجستير2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم مطر76282

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىسىح  ناظم حميد84643

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىنور مهدي خالد553213

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىعلياء حسير  شاكر553236

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىسىح  علي كاظم84123

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزمن قاسم زيارة84250

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىنوره صباح جاسم84623

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىفاطمة الزهراء كريم عبدهللا84360

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىشمس حيدر كاظم76984

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىمالك طالب عباس84515

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىضىح صبيح حميد558590

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىغصون طالب عباس84399

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  حميد337400

ي اشنير 52736
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزمن شاب 

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىنجالء موحان خنجر558575

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىطيبة مالك بجاي490667

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىحوراء خرص  عبيد84169



بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزينب قاسم محمد84316

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىصابرين شاكر وثيج52752

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىاالء موحان خنجر558572

نور علي محسن77018
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننى

زهراء محمد علي338597
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىانسام محمد زغير84318

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزهراء مالك بجاي338578

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىهبة رحيم سلمان84126

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىداليا كاظم حمود52740

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىغفران عبدالرسول حسير 84464

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىنور شاكر هالل52833

ي قاسم84343
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىهدى وصق 

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىاحالم عبداالحد عليوي553228

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىجنان صادق حسير 76955

ق محمد صدام336816 بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىاستي 

حوراء علي عباس73942
بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىرغدة صدام حميدي336994

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزهراء رحيم عودة338210

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىرباب كريم دواي84221

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىحوراء عبدالرسول حسير 84457

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىمي   جاسم محمد337040

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىرفاء رحيم عودة338497

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىاسمهان حبيب عباس84155

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزينب محمد حسير 338802

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىفاطمة فاضل عباس74291

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىختام عباس حسن84617

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزهراء سالم كاظم84465

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  شاكر558565

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىايمان محمد فاضل84135

دبلوم2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىرحاب كريم دواي52827

ي عباس حسن84629
إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىاماب 

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىطيبة صدام حميدي490659

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىميالد عدنان حافظ84423

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىايات احمد كاظم451010

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىايات كريم داود337059

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىفاطمةالزهء طالب عباس84668

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىسارة كاظم عبدهللا84628

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزينب خلف عاشور490671

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزهراء كاظم سعدون84596

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىضىح محمد بوهان558553

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىحسناء جمعة صدام553218

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىمريم كاظم حسن490677

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىنور كاظم سعدون560628



إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىميسم جمعة عبدالسادة84346

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىحنير  سلمان عباس338762

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزينب الحوراء كريم عبدهللا84323

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىهدى مؤيد جاسم84353

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىمريم عباس جبار84315

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىحوراء حسير  مريمر558562

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىسارة ادهم طاهر490697

ي84554 نباء عبدالكريم لعين 
إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزينة حسير  خلف40370

ي84574 سكينة جاسم لعين 
إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننى

حوراء علي عودة336672
إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىسىح  سلمان عباس338713

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىندى مؤيد حميد558597

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىرويدة كاظم سعدون84463

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزينب علي كاظم84118

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىرسل خالد نعيم84105

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىغفران حازم عبدالعباس337823

ي84559 صبا عبدالكريم لعين 
إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  مريمر337978

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزهراء فاضل عبدالسادة337839

ي84569 سبا عبدالكريم لعين 
إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىرانيا جبار غافل558568

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىعذراء رسول جباري74131

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىمالك طالب حسن553234

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىبراء كريم غانم337486

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىامنة طالب عبود553244

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىاسيل حسن زبون84504

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىرنا طارق عبد73759

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىرسى صباح حسير 339017

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىنورالهدى رسول جباري74021

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  محسن84115

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىزينب كريم جاسم84441

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىفاطمة الزهراء احمد كريم58162

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىام البنير  احمد جبار84357

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىسبا كاظم عكاب558578

ايات علي عودة336882
إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىهناء مطر حنون558550

بكالوريوس2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىليل قيس زرعاهلل84619

إعدادية2/ أهل البيت 32091الرصافة-بغدادأننىسناء فاضل حسن52765

ماجستير2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرفياض عبد نشعان256555

ماجستير2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن صالح382260

ماجستير2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرايش عبدعلي ناموس64986

ماجستير2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسام جمعة موس455498



ماجستير2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرقصي سعد كاظم118949

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسن علوان علي319254

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمحسن صبيح لفته116679

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكركريم سلمان جي 119438

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراياد مهدي عباس490630

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعبداالمير فنخر جبار321249

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرسعد تركي جابر529325

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعمار سالم خيون321532

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسام عودة زبون71957

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمحمود قاسم كاظم118889

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرصالح جابر عبد529866

ي117418
بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرصالح كايم راض 

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي صالح رحيم116751

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحيدر شمال عبد320901

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكروسام حميد عذيب259073

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرباسم داود عودة118872

ي382133
بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرنارص نوري راض 

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرنزار جبار سابط257264

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرفالح حسن عبد60569

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرفؤاد غازي كريم321359

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعائد جبار عبعوب257451

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم حسن341956

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكركاظم حمدان مصحب246381

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالزهرة خريبط117281

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرقائد هادي عبدالكريم117088

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعالء حسن خيون382257

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمهند كريم ثجيل116927

ف245788 بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرنجاح حسب رسر

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرفاضل جاسم رحيمة320090

ي342064
بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعباس كايم راض 

ي عباس454998
بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعدنان جناب 

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعماد كاظم مزعل341848

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراياد خزعل حسن529335

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالخالق عكله529504

ي490592
بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعباس فياض راض 

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد محمد جاسم382282

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراسماعيل عبيس مذكور73353

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد ماجد حميد341443

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعالء رسول علي382052

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرسعد محمد بشير60707

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي سهيل عبد119022

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمالك ساجت حياوي529096

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد عودة عبدهللا381703



بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي هالل محمد119001

ي547515
بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد جبار راض 

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي محبس فهد246197

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرنعمة بربوت حافظ118851

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد نوري خزعل118877

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرهاشم جبار رسحان455246

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمهند كامل جياد490627

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان رحيمة490578

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمنذر عدنان مطشر490568

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكررسمد محمد جاسم382267

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد كريم ثجيل116958

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراسامة علي حسير 116362

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمروان عاشور عبدهللا245898

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمصطق  ذياب عداي529846

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسير  ذياب عداي118957

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحمزه جمعه ارحيمه381786

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد محمد عبد382273

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرصالح عودة زبون455396

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكروليد قاسم سوادي258864

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسن نعيم عبدالزهرة256528

ي529671
 غالي راض 

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكريوسف فالح حسن529656

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعصام محمد عبدالحسير 118901

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرستار جي  مكطوف375443

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد سيد عرار529751

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي رحمن مكي454770

هللا116478 دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعقيل مطشر خير

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمهدي عباس جساس490608

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعقيل كاظم قاسم321331

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرهيثم كاظم عبد381834

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسير  جواد529299

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرطاهر حميد يونس381694

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكررياض مغتاض حمود257405

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن صالح382255

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرسيف نارص ثجيل319688

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعالء عدنان خنيرص529117

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم جبار455310

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي عامر عباس342408

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسن فالح عبود59931

ي529478
دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد عليوي خق 

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرابراهيم مزهر مطشر116062

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعدنان محمد شحاذة117486

هللا117361 دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد مطشر خير



دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرجعفر ذياب عداي321057

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرضياء رحيم مجيد490626

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرسجاد بالسم نجم490628

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكروليد خالد صباح329615

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرفراس ابراهيم سلمان116711

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرقحطان عدنان خنيرص375381

ي320976
إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعوده والي ماض 

ي245458
إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرصباح خريبط راض 

ف علوان529032 إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي مشر

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرجبار عزيز داخل321080

 علي مزبان382113
إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي مهاوي375209
إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكررحيم واسر

ي490559
إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي جبار راض 

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم جميل514188

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن صالح455991

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرزامل تركي جابر490591

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد حبيب عوده60616

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم زبيد259181

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان رحيمة490631

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرستار هالل رسن65142

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد وحيد كاظم490527

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرثامر شحاذة جاسم382089

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكريارس علي صيوان529445

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد ماجد عبود454873

دكتوراه2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكررسول عليوي حسن490544

 علي عطوان529004
ماجستير2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي جبار عبعوب67589

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد عطوان زغير116414

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعبدهللا موازي فيصل60074

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعقيل حامد صالح60358

ي52196 بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحمزة حسن لعين 

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرميثم سالم سعدون321117

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعباس محمد بشير529340

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرسجاد كاظم قاسم320027

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرنور كاظم قاسم329398

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحيدر جي  عطية245718

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرماهر ستار عبعوب321772

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعباس منذر حسن66212

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرسعد حمود نمر529608

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي عباس فاضل119496

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي سامي محمد119006

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرخالد علي حمزة245541

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعباس حاجم دعيم456431



بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي سالم ثامر342172

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي جعفر مفي  342273

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكردرع كامل صالح60036

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عليوي116493

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد مجيد قاسم117330

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي صالح نعيمة260066

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم محسن52177

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد عباس شجر321387

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرنمر علي سالم119482

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي كامل تركي64497

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكررياض بديوي حسن74146

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرخالد محيسن عبد375224

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد عبود عزيز117299

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  عباس117431

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسير  مزهر يارس456142

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي سالم خيون60393

ي عباس321312
بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرشاكر جناب 

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحيدر خرص  كاطع246437

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمصطق  نبيل كاظم72090

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالزهرة خريبط381854

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرسعد حميد خليفة66842

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرجعفر محمد محبس342422

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكريوسف جاسم محمد529456

 علي490587
بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرزين العابدين حسير 

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمهند جميل حمد342033

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالزهرة خريبط381955

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد رحيم جايز382253

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحيدر فرحان مهاوي320656

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحيدر جي  شاطي341772

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكركرار كريم بالسم245968

 جياد والي60329
بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمرتص 

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي فالح خنفر67522

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرسجاد علي جرو60235

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرميثم محمد محبس342437

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل جاسم116883

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسير  عزيز زبون321959

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراسعد حسير  داود529427

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرضياء حافظ عبيس60372

ي116432 يىح  بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكررسول جبار رسر

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعباس محيسن عبدالحسير 118828

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالسادة طالل116870

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد فرهود حمود119423

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمخلد جمال جاسم319960



بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدهللا عباس319762

ي60211 بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي سالم ناج 

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحيدر عطوان زغير116422

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم جبل116987

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكريارس عمار جبار68701

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم جبار455275

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحيدر هاشم محمد514073

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم سلمان246753

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسام باسم هاشم119452

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسير  رعد زبون109763

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرماهر ماجد حميد490532

ي حمود115477 دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمحمد ناج 

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكركرار جبار عطوان69096

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحيدر جياد حسير 198410

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحيدر ناعم ثجيل342238

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمنتظر علي هالل321292

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد زيدان عبدالحسير 490573

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرباسم كامل نغيمش454793

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمصطق  صالح مهدي455131

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرزاهر كريم حسير 529490

ي عبدالرزاق72146
دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكركرار راض 

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرقصي حسن زغير490625

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحميد كصاد زويد52172

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد حاتم علي382023

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمحمد علي حافظ256981

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعادل كاظم رحيمة529700

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي جمعة داود116694

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمهند عبدالحميد حيدر119701

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرالصادق علي جرو455743

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي كريم حمد60308

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرياسير  طارق جمعه115527

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي سلمان455076

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان خنيرص341526

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعامر جبار ابراهيم73978

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد هيجان64702

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرصالح عدنان مطشر66159

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكركرار هاشم جبار529801

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحيدر علي اسماعيل529045

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمحمد هيثم حمد60285

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرسجاد عباس مطشر529066

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمحمد شاكر جبار529367

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعاشور علي عبدالرضا529566

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعالء وحيد كاظم490523



إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرميثم جي  شاطي529468

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عبود246467

ي60602
إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد جوهر شمىح 

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان صاحب72362

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد عباس سالم529554

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرامجد عبود فهد553324

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرباقر حاتم علي382001

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسن وحيد115445

 علي حسير 119468
إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكركرار رعد زبون63144

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكركرار عبدالزهرة حميدي375334

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمرتص  كريم دعير341684

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكركرار فالح حسن529451

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم جبل117409

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالزهرة عناية319989

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي صباح خريبط72582

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرانور صباح مطشر245343

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد فياض عبد67149

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي هادي عبد115359

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعالء عدنان مطشر74242

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس قاسم454669

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسن سلمان375307

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرصفاء خالد عبدهللا319159

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرسعيد جي  شاطي119505

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكررعد جميل عليوي116380

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمهيمن احمد جاسم404017

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم جبارة321026

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسير  رسح حسن456250

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرسجاد علي عبدالرضا116818

 سعد تركي529412
إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرجعفر محسن صبيح116355

ف علوان66742 إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمبدر مشر

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحيدر عامر تركي547511

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرادريس احمد قاسم529277

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمرتص  نبيل كاظم321408

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكركرار عبدالصاحب حميد547512

ي60507 إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمقتدى جاسم لعين 

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعمار كاظم رحيمه529637

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسير  عماد وفر529261

 جياد والي60143
إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمصطق  فاضل محسن257597

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي حميد خلفة116226

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي سالم صيوان529176



إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف عبد342376

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم غافل116239

 علي حسير 116913
إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعباس رحيم مجوت64658

ي116371 إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحيدر كامل زاج 

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكركرار حيدر محمد66662

ي60524
إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي محمد متاب 

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمحمدالصادق سالم اسماعيل118841

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرسيف علي حميد404422

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرسجاد صبيح محمد117397

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمثن  كاظم حمدان258071

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرسجاد كصاد زويد52167

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمحمد عامر عباس62284

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمصطق  باسم نصيف115390

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي منذر حسن116340

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد مسلم محمد547364

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكريوسف حازم حاتم73059

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن سلمان375279

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرسجاد يارس رحيمة321458

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسام كريم سلمان490619

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكركرار باسم حميد72194

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرعلي عباس مصطق 72712

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرحسن خنيرص لفته529161

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد دعير حسب118883

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرصالح عجيل زناد72962

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد عباس عليوي60124

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكررياض جي  مطر116321

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرخالد حميد خليفة60263

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراسماعيل محمد زوير381755

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 116182

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكرسلمان لفته غالم342112

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادذكررعد رزاق عباس490594

ماجستير2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىرنا سعد سالم117426

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىاحالم فالح محمد245595

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىسالمه لفته يوسف246297

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىسناء حسير  مري375422

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىهدى عبدالفتاح محمد529404

ة سهيل عبد119374 بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىامير

شيماء علي كريم156328
بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننى

ايمان علي مزبان245696
بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننى

زهرة زائر علي329555
بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىوفاء فياض ذرب256761

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىبلقيس كاظم لفته454931



بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىشيماء عباس سالم319073

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىمريم هالل حمود245841

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىنهلة خنفر عباس490617

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىجنان رسول سلطان529438

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىرساب سعدون ثامر321152

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىمريم ادريس احمد60695

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىانمار فياض عبد66914

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىخولة نجم عبدهللا381884

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىهناء هادي عبدالكريم553329

ى عباس مصطق 72868 بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىزينبالكي 

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىنضال عبدالكاظم جاسم375474

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىشكرية نعيمة فري    ح119394

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىباسمة خنفر عباس116854

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىهدى رمضان رحيم256867

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىجميله وحيوح جوده529739

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىهناء موس عبدالزهرة382269

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىشيماء فاخر جي 529319

سكنة علي حسن547513
دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىجنان فاضل عباس116824

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىهدى راشد صالح341923

ي صبيح552144
دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىانتصار راض 

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىسهام شياع مجيد490618

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىشيماء فرحان عواد490623

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىاحالم سعيد موس319924

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىرسمية صدام موس320708

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىاسيل سعد لهد490622

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىرسور صباح مطشر245265

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىسارة عطية مزعل118880

وفاء عبدالغفور علي321799
دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىنوال جاسم محمد60657

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىشيماء زيدان محمد454746

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىسمية محمد حسير 245232

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىصبيحة محمد طاهر490593

ية حسير  ساجد258828 إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىخير

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىتقوى صالح عودة455440

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىايمان رسول سلطان529293

ي490780 نجالء كاظم عبدالنن 
إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىخالدة اسماعيل حسن65405

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىبتول جبار خالطي245057

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىزينب كريم سلمان52174

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىسارة جميل عليوي116387

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىسوسن قاسم جبل117058

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىكوثر عالوي عبدالحسير 375365



بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىهدى صالح عودة381641

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىموج كريم احمد68848

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىسىح  علي سعيد245755

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىزهراء مزهر يارس456275

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىنورس اسماعيل خليل382444

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىغفران فرحان كامل118866

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىعذراء محسن احمد119524

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىزهراء ماجد عبود259363

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىزينب عزيز بادي64337

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىزهراء محسن غافل60634

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىنورالهدى خالد عبيد117358

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىنور فياض عبد67406

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىفاطمة عزيز بادي490600

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىسىح  جبار عودة258022

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىمنار فاضل جاسم320570

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىعبير عزت عبدالحسير 119515

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىدعاء خلف منصور455172

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىابتهال حسير  زغير321265

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىرسى سهيل عبد119398

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىدعاء عبدالكريم كاظم116706

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىسحر جياد حسير 202143

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىالرا سهيل عبد119411

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىرنا جبار اسمر246022

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىزينب ستار جبار382263

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىعلياء طراد مشهيد258132

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىهدى عبدالخالق طاهر117250

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىخديجة جبار خالطي64753

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىسعاد صبار بدن318907

ي490629 بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىاري    ج عبدهللا لعين 

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىهبة كريم هادي246802

شيماء احمد ولي454505
بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىدنيا عبدالكاظم ثجيل60546

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىغفران عبدالحسير  فنخير116093

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىحوراء محمد عبد60100

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىهند عبدالخالق طاهر117241

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىنرمير  اسعد رزاق60466

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىامال هاشم محمد116738

ازهار كامل تركي64549
بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسن خنيرص118972

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىعذراء كريم داموك117437

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىزينب علي سعيد342345

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىاحمد مهدي صدام490620

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىامنة عباس مطشر117267



دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىمياسة عباس سالم455950

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىهدى مجيد ابراهيم529375

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىسىح  زامل تركي117387

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىشفاء جبار اسمر258107

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىسارة اسماعيل خليل523058

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىخديجة فياض دهروب116289

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىامل جريان عبدهللا454584

 علي حسن321197
إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىتق 

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حسير  فارس73289

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىرسل عبدهللا حسير 381791

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىارساء زامل تركي116725

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىزينب فياض دهروب258298

رفل هيثم علي245154
إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىرغد جليل حمد65048

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىدعاء جعفر خليفة66253

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىسىح  عبدالرضا اسمر246139

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىاسماء قاسم عباس547514

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىعذراء احمد جليب116119

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىزهراء فياض دهروب258252

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىنورالحسير  جمعة ارحيمة381772

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىبيداء هادي عبد116250

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىزينب عباس عبدالزهرة529347

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىفاطمة فياض دهروب117345

ايمان علي عزت529379
إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىسىح  كريم احمد72005

 علي عزت529383
إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىمن 

إعدادية2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىزهراء مهدي صالح118860

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىامال نارص ثجيل381810

بكالوريوس2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىحياة سالم مري329533

دبلوم2/ الرشاد 42094الرصافة-بغدادأننىسعاد مزهر مطشر539756

ماجستير2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  امهينو مهر347412

ماجستير2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحميد حاوي كاظم175153

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد خضير جواد346751

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكركريم فانوس كني 175031

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعمار محمد رومي173321

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  صالح نعيمة321355

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكركريم محسن حبيب233252

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرجبار كطان كعيد293302

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرفاضل كاطع عوض231754

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرقحطان اجثير طعمة502216

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرثجيل فرج رهيف293072

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعادل محسن كريم346660

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  شلبية96562



بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعبدهللا رحيم فرج346813

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرستار جباري راهي294086

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرزهير عبد ازغير293060

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرقاسم عباس حسن172968

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد خالد كاظم294264

ي اغابابا227072
بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرماجد جاب 

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  غزاي502196

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرجعفر عاشور مطر174512

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد يارس لفته173882

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسامي صالح علي173161

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرثامر محمود سلمان347500

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعدنان اجثير طعمة233318

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكررسول محسن نارص294108

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف خشان175208

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس صاحب خضير25497

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرزياد حسير  مزعل232486

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي عطية جاسم293413

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي عايد كاطع174315

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكركاظم موي    ع محمد26052

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكررياض احمد جواد346644

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرجاسم منجل علي172949

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرليث عيدان اجثير173424

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرانور بدر رزاق26090

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسعد ناهي شبيب502399

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسعد زغير فرج518740

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحمزة رزاق جابر227119

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرصباح علي لبيس173644

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي جابر عبد511744

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرستار زاير جاسم227967

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي طاهر جبار174340

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسادة جي  سلمان96468

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحميد عبد محمود346548

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرصباح شالكة رحيم95861

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد امهينو مهر25719

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرشاكر حميد عليوي293934

ي321342
بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيم كريىح 

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرتاج الدين سليم مجيد26102

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس جبار نارص174370

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعمر كريم جواد175077

ي25707 بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراسامه سالم زاج 

ي شبوط174482 بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس ناج 

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعقيل عدنان جابر518716

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي صالح نعيمة173561



بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرماهر خالص عبد293125

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسامي حمزة كريم174391

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعمار ناظم كامل511753

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعدنان علي عبيد25735

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس كريم جي 173292

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكررحمن رسن محيسن96322

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرنجم عبدهللا جمعه518706

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسامي حسير  حافظ174422

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس اسعيد نعيمه430556

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرطه غانم محمد227147

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم خليف172881

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرماهر محمود سلمان347249

ي293693
دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي رمضان شوب 

 علي173574
دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرقصي حسير 

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرنعمة رحم مفي  518719

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسن صاحب خضير346655

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي ثجيل موي    ع347913

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحيدر ستار جابر321534

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس كامل عودة347030

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحسن امهينو مهر233270

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد كتيب صخيل321487

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرفاضل عويز عليوي293147

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرثامر كامل حمود96497

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرضياء جاسم نارص293607

ي جبير جخم430732
دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرشمىح 

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمجيد عالوي عبودي173720

 علي231676
دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراعياد عذيب دوح173144

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي منجل بريسم39813

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعبدالمحسن يالب حاجم347940

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسالم محسن سالم347056

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي هادي مطلب333740

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعدي محمد عبدهللا229767

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرجاسم فالح حسير 234088

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعدنان داود عودة321499

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  وطن طالب518737

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم رضا292978

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد جابر عبد511743

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعالء شياع عليوي231130

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرماجد سعيد عودة173761

 علي173332
دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير 

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمرتص  سالم خلف294255

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح نعيمة26118



دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرهشام كريم هاشم502262

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمرتص  رزاق نارص175164

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد نعمة511742

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عليوي95411

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  ثجيل بخيت25989

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرنعمه جابر صكبان502176

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسن حميد خلف96113

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسن محمود ناوي174699

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح عبدالحسير 26076

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمهدي عالوي عبودي518713

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرفالح حسن شبيب347673

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسن عبداالمير عبيد294202

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرجمعة رحيم فرج502149

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكررزاق عبداالمير عبيد294156

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسعد رحيم محسن96821

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرفالح مهدي جودة174018

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكررسول طاهر جبار347536

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  عاشور غزاي294307

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعدنان تالي علي231293

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرغزوان حنون شوكان231458

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  ناهي229563

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسالم خالد كاظم346569

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد علي لبيس25504

ماجستير2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرجاسم زاهي سيله174499

ماجستير2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمرتص  هادي جندي347469

 علي كاظم231331
بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي معارج مفي  173057

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي رسن جريو25442

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد كامل رحيل232527

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحيدر سالم عذيب173179

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمنتظر سادة جي 229244

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي عيدان جابر346589

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  زاهي سيلة293901

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد حامد كريم26193

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسن رشيد نارص26067

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرانور شاكر مهدي234688

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسن زهراو زغير231573

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكررعد طارش كاظم174136

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرزيد حنون شوكان226408

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكروسام محمد خضير173462

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد عطا سلمان208495

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسام محمد خضير174549

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعد عبدالكريم25910



بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي كريم راشد234258

ي293009
بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرنورالدين كامل راض 

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكركرار ستار جباري174299

ي25641 بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرخالد ضاجي ناج 

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمسلم مجيد نهاي229496

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم خلف231345

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد ثجيل وحيد220576

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرباقر مطشر صي 231253

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم كاظم175116

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكريوسف يحنر خلف175129

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي عبود داود95922

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحمزة خلف جلوب173232

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  خلف جلوب347806

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرهيثم سلطان فرج226068

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم مهلهل321728

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد جابر346617

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمصطق  خليل عاشور347085

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكررياض محسن ثجيل95346

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم ساجت230995

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرايوب طاهر نعيم25500

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسعد نعيم كاظم25945

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد سليم داود233126

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمجيد سعيد مجيد26179

 علي فهد25573
بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  لفته25698

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمسلم نعيم راشد25588

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن عواد229525

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي سلطان فرج174431

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم حميد96648

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرميثم كاظم رحيمة26278

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكريحنر جاسم كاظم233291

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرانور صباح اجثير227337

ي25631
بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكروليد عيدان كباسر

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم خلف227251

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  كامل عوده173619

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسن حنش شوكان231268

ي25615 بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي حميد عبدالنن 

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  رحيم محمد230956

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي حميد خيون518724

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالرضا شندي230889

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكربدر حسير  حمد233976

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرزيدون عاضي سلمان173353

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسيف خليل حسن227049



بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد احمد344601

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكررائد محمد عطية173503

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمرتص  علوان مرهج234131

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرميثاق حلو مكصود231937

 علي26035
بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير 

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد كريم تركي321605

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكررسول علي نصار294228

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعبدالهادي عبدالحسير  نارص233656

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم محمد174157

 عبدالحسير  كاظم234513
بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح ثجيل173920

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس كامل درباش96686

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكررسمد جمعة ناهي173072

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرجالل عودة عامر174055

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرنورالدين عالوي عطية175277

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرامير هامل خلف25563

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس رحيم محمد233572

ي منشد175293
بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرفاضل راض 

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمرتص  نصار جابر26221

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  هالل بوالن227167

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحسن هادي جندي347437

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  مزعل96138

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد سعيد زويد26290

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس فرحان سالم518728

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرزينالعابدن عالوي عطية174195

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس كاظم عبيد25785

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد منجل علي174082

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمالك منصور عداي175177

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم جي 174227

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد طه غانم233045

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسن خشن جام173603

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمهند هاتو مطر294411

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرباقر محمد كاظم232758

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  حسن حطاب95466

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرطارق جليل ذياب96750

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعبدهللا جاسم صناة174716

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد سعدون نعمة96610

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  سعيد مجيد26208

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمرتص  لطيف محسن226773

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمالك جبار شعيبث234146

ي231993
 علي واسر

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمثن 

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسن فالح رفيع175057

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد حميد هادي293002



دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمهند ماجد عبود173522

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمنتظر خضير عبد25685

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرصالح حسن منصور175046

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكركاظم حسن راهي26132

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبدالحسير  كاظم173092

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمنتظر والي رحم293577

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرضياء تحسير  كاظم174949

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرشداد رعد عبدالكريم227994

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي كريم جاسم226879

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد نعيم جابر230862

ي كريم25517 إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد ناج 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسجاد خالد عودة233485

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرصادق محسن علي347280

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  رسي    ح227184

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  سلمان226628

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس علوان عبد233348

ي229280 إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم عبدالنن 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرموس حنش شوكان232046

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد سفاح مجيد95679

ي نزية مطشر231838
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمدتق 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكريوسف محسن ثجيل232900

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي حبيب صالح136999

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد يارس يويري233300

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم محمد292963

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحيدر حلو مكصود502227

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمصطق  سالم خلف233329

 عبداالمير محيسن502376
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكريونس محسن امهينو227007

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرنمير بدر رزاق174265

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرجمال مظلوم تايه95541

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي احمد لهمود232457

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسجاد عادل زاير173005

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  عليوي347589

ي228177 إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي سالم زاج 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحيدر رشيد كثيب234064

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمرتص  عكار عبود232709

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكركاظم حسن درسر227364

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكررسول شاكر مهدي95596

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس مجيد جابر227520

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسجاد نصار عليوي231766

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد طالب فضل232501

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسن طعمة مياط227938

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم جاسم226705



إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي حسن ربيع351454

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرصادق محمد عبدهللا233812

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم عبدهللا226837

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكررسول عامر لفته233206

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  فوزي كاظم95499

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  هادي ضمد173407

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمصطق  خالص عبد174673

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس عدنان عليوي502254

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر منصور جناح232744

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  سليم مجيد173389

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  عليوي502386

ي عوض174355
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمصطق  خشين 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح محينو208869

ي174246
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد كامل راض 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكركرار رحم الطيف231771

ي كاظم172980
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي شمىح 

ي174732
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعون حميد واسر

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكريوسف محسن علي346544

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس علي ساجت232572

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرهيثم عدنان اجثير95308

ي كثيب227809 إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد خير

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد ثجيل موي    ع347753

ي كتيب227708 إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد خير

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس سليم مجيد226589

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  ستار جي 227461

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسجاد شاكر عبيد232852

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسن داخل حالوة229100

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرجواد علي عجالن232598

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرموس جودة كريم232720

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  كاظم174610

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس علي محمود229302

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحمزة علي كاظم348356

 علي228132
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي عبد حنش173784

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكريوسف عجيل عبعوب228069

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكركرار حسن عليوي347611

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس كريم رسحان347100

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكركرار خلف صالح25451

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  نعيم حمدان233859

 حسير  حمد347018
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس محيسن233009

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد مزهر خليفة232478

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعالء جميل جابر231740



إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسجاد نارص مطشر502365

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرقاسم جبار حافظ346701

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم عاشور232090

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي عيدان اجثير173304

ي عوض174407
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد خشين 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرموس فاضل طاهر233029

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسالم بحر حسير 229036

هللا خلف عوض293359 إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرخير

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرذوالفقار ستار جباري227641

ي جي 227902
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي منىح 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرزيارة جبار مطير321380

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكركرار امهينو مهر233502

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسن علي فهد234706

 حسير  صالح173104
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعالء عايد كاظم25678

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرماجد جاسب عداي347165

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل مرشد173283

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكركرار مجيد نهاي233406

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد كاظم232789

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمؤمل علي ثجيل229444

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكربالل نوري بعنون234456

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمصطق  غازي هيشة175225

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم تركي293234

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عالء حسير 208503

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان علي227307

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسيف رشيد كتيب234195

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمقتدى غازي هيشة175237

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرزين العابدين علي كاظم233743

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد رضا حميد293532

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرهيثم عودة خرص 294190

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرجعفر قنديل عبد233521

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسامي مجيد محسن229062

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي خليل عاشور321852

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرادريس رحيم فاضل229391

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي محسن امهينو232068

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحيدر ريسان لطيف294013

ي233191 إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن ناج 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد عبدالرضا233432

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراركان عبدالرضا شخير233359

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد حسن502129

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسجاد رعد عبدالكريم228014

ي جي 227878
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  منىح 

 فاضل علي226512
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمصطق 



إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسجاد قاسم زاهي173539

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  رحيم خلف233442

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا حبيب347349

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح بري    ج230975

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراسامة مهدي زاير233469

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرضياء غازي جاسم233919

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرامير علي محسن234171

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد جعفر هاشم232034

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم صناة173736

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرطاهر خالص عبد174660

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمصطق  خالد جحيل347565

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  عادل زاير231226

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس اركان كاظم232122

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسام علي فهد346581

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمرتص  ستار جباري294128

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي مزهر رحيمة233069

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكركرار عبدالوهاب علي240030

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي كريم هاشم173903

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكررعد نعيم كاظم232107

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي حسن وحيد226536

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكررسول سعدون نعمة228286

الياس طعيمة خنجر525884 إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرخضير

ي كاظم293040
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمرتص  شمىح 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمؤمل عايد كاظم173258

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكريوسف عدنان محمد293751

ي منشد229333
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكررسول راض 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي زيارة غياض229202

ي348022
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسير  رحيم كريىح 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمنتظر رزاق عطية25968

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكراحمد خلف جابر232885

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسجاد راشد فضيل234532

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي صنات ضعف233717

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل عبدالحسن231369

ي173368
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحمزة منعم شمىح 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  حميد227493

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرنعيم حسن عاضي227595

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحميد كامل حسير 231407

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرفاضل عبدالحسن جخيم232940

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرهادي نارص حسير 25933

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرمهدي زاير جاسم96905

ي شبوط351396 بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرفاضل ناج 

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرهادي زاير جاسم227102

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرنعيم زاهي سيلة26153



دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكررياض عبدالمجيد سلمان234406

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرفرحان صالح صيوان174070

ي زاير جاسم26006
دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرراض 

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعقيل فاضل علي25543

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرابراهيم رحيمة لفته25601

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرحسن عواد سدخان174531

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرسامي عطية جاسم293861

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكربرزان غانم خلف511755

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرصادق ساجت بدن502242

ي518734
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادذكرعدنان جابر راض 

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىسهيلة ابراهيم اسماعيل230908

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىرغدة مهدي خضير175190

ي حسير  جي 231355
 
بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىكاق

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىلمياء اعنيد حسير 231649

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىعذراء مجيد جاسم294373

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىنريمان باسم سلمان227922

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىندى رياض عزيز293341

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىارساء عباس فهد347712

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىسارة مظفر جابر25668

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىنجالء عباس فهد228044

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىابتسام عبدالهادي محمود430598

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىسلوى نارص كاطع346632

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىانتصار بشار فليح321411

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىسليمة عبد عواد173808

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىفضيلة ثجيل رسن430728

ي173953
 
دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىكلثوم عليعل عوق

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىليل هاشم كاظم174581

ي511750 يىح  دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىانعام مارد رسر

ى كامل حمود321424 دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىايمان حسير  جي 226452

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىاحالم كاظم سلمان175088

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىعبير حسن درسر227436

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىعذراء علوان مرهج173984

ماجستير2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىرشا ناظم هادي173040

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىحنير  صالح حسن25653

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىصابرين عمران سعدون293791

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىزينب جابر نجم174282

ي525888 بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىجنان فاضل ناج 

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىمروة عباس جاسم174747

عبير علي كاظم173587
بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىشيماء صكب شوي    ع172862

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىزينب خلف جلوب232910

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىاخالص تاية صالح321401



بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىاالء محمود محمد37099

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىزينب كامل عجرش175261

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىزهراء محسن امهينو233592

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىسىح  علي صالح25551

يف26260 ي رسر
بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىبتول شمىح 

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىشيماء صالح حسير 173826

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىهدى خلف جلوب25528

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىزينب ستار جابر26245

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىوسن علوان مرهج173975

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىحنان جبار سلمان26026

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىابتهال كريم خلف227218

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىزينب فاضل رشيد233234

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىارساء باسم سلمان95378

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىافراح كاظم عبدهللا226911

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىداليا رياض عزيز347782

ي عبدالكريم231314
 
بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىهبة عبدالباق

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىفاطمة خلف صالح95218

زمن علي عجالن234717
بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىمروة سهر حسير 229484

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىريام مطشر صي 95437

امل زبون علي173243
بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىريام عبد حنش174627

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىرويدة شاكر عبدالحسير 25977

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىهناء طالب خلف511748

دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىسىح  هالل خماط175102

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالحسير  جاسم232611

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىغفران بحر حسير 233371

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىزمن خلف جلوب25954

زهراء جياد تركي174036
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننى

ي232020 إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىفاطمة فاضل ناج 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىصابرين كاظم محمد174102

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىبدور حسير  حمد232924

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىزهراء حامد شوي    ع173442

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىسجود بحر حسير 228981

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد جاسم172898

اق قاسم خالوي229695 إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىارسر

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىخديجة حسن درسر226955

اس كاظم حمدهللا226678 إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىني 

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىتق  حمود ثامر231525

ي جابر96717
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىخلود شمىح 

 علي فهد226559
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىحنير 

ي كريم ساجت231092
 
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىكاق

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىزينب عطية نجم233901



إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىايناس بشار عطية174208

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىايمان حسير  رحم173665

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالرحيم سالم25743

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىايمان راشد فضيل233667

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىمن  فخري جايد231389

غفران زبون علي173681
إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىبتول صالح حسير 96785

بكالوريوس2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىفاطمة جمعة عباس25724

نهلة هادي علي172931
دبلوم2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المعامل 92097الرصافة-بغدادأننىنهودة غضبان سلمان293211

ماجستير2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحيدر عبداالمير صابط169301

ماجستير2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار حسن80431

ماجستير2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير  شاكر طهيلو83575

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرابراهيم عزيز جبار80784

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكررائد عبدالواحد عبدهللا321289

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرجعفر كريم ياسير 239606

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي عيىس دهيم461002

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرسجاد جبار حسن319209

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن كاظم499735

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرثامر سالم محيميد361230

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمهدي حسير  عبدهللا499982

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالستار عبدالجبار246697

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن جبار حسن498349

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحامد عالوي حسن242011

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد مرزا173712

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرانور صبيح عبد262195

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرماهر محمود محمد170083

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد طارش حاتم239523

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكررافد عبدالواحد عبدهللا320216

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحامد عبود كطان83608

ي زياره243089
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير  مناب 

ي280692 بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحيدر مهدي هوب 

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحكيم قاسم موس319598

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرماجد شنيشل عبدهللا360478

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرخرص  جاسم محمد243051

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمشتاق شيال زوره513827

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير  فؤاد حسن80387

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعدي احمد حسن83411

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسن حنون كطان460957

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكريوسف عبيد شندي171003

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرجبار علي شكر319919

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسام حميد موس80455

ي غانم94125
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمرتص  هاب 



بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرستار جبار طخاخ246722

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد خديش نارص240343

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  جي 170053

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرسالم عبود كطان80180

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرجالل علي شكر360278

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي صادق جبار319787

ي غانم80579
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرفاضل هاب 

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحسن مشهول عبيد460902

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس فنجان239729

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرواثق شيال زورة239992

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرهادي حنون كطان80890

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد اكرم فؤاد542735

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحيدر زهير حمود460815

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير  فليح مطلك80408

 حسام حسير 321224
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرماجد اعطية نعمة321327

ي241066
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرسليم موس عمىسر

ي زياره460931
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرطالل مناب 

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرذوالفقار محمد سليمان89798

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكررياض هادي وهيب169269

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم كاظم243241

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم عباس170693

ي85963 بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرنرص خالد حرب 

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي حميد دوي    ج246744

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكريوسف حنون كطان80484

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعماد حميد موس243347

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي حسن علي360185

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرايهاب جالل حسن320305

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا صالح460759

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحمزة جواد علي361772

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد جمال عبدهللا246185

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعبدهللا صالح جعفر170170

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم محسن84060

ي169453
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراكرم يونس عمىسر

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعقيل جمعة عبد174383

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرفؤاد كاظم عبدهللا246839

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم جواد319692

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسام حسير 320265

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراحمد خالد حسير 85271

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم عبدهللا246950

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرسيف يعرب زعيبج551942

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعبدالعباس رزاق جارهللا85950

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمهند فيصل سلمان80922



بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعدي هاشم عذاب319532

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد عبد320358

ي174439
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي موس عمىسر

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكربشار سهيل مزعل80927

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد ياسير  كريم83696

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرتوفيق محسن حسير 80902

 علي رجب239661
دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير 

يف كرم هللا239441 دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرصادق رسر

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا كرم499935

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرصفاء نعيم جبار80805

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمهند عباس غانم460946

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي عودة حنش352377

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد دعير مطر240166

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكررائد رحيم كاظم243180

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل حسن460657

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم كاظم321608

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرباسم جاسم ياسير 80616

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرلفته عاشور خريبط173177

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالستار كاظم242145

ي240122 دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكريوسف جبار عرين 

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرضياء خليل اسماعيل242782

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمرتص  نعمان عبدالرحمن499875

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمصطق  جعفر محمد174255

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعالء حامد جمعة321562

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد لطيف كرم هللا499918

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراحمد سعد جبار171661

ي361693 دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير  حميد صي 

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرسيف صباح غانم85466

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرستار عبدالجبار كاظم80838

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي عباس جلوب173883

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكركمال عماد حسير 89482

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكررعد هاشم غيالن319169

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم حمادي169375

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرلقمان توفيق مسير551933

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمؤيد محمود احمد89733

ي كاظم169644 إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرقاسم عرين 

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرجعفر ابراهيم مطلك460922

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي حنو محمد280791

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمرتص  سلمان نعمة80556

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي سالم يوالد90568

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالحسير  جابر80797

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمصطق  عماد حميد85253

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالرحمن حسن360933



ماجستير2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد غريب عمران320018

دبلوم عالي2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي حسن يوسف91039

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان نعمة80570

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكربهاء جليل عباس172971

 علي حسير 247540
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم طارش89450

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرباقر جبار حسير 460802

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراحمد جميل شامي499909

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراحمد خضير عبود80757

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراثير كنعان زائر84902

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي خالد عبدعلي89389

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد رياض جليوي173600

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرغانم فالح حسن79935

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكركاروان عدنان فرحان79976

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكركرار علي جاسب361735

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراحمد عبدعلي عبود83900

 علي جاسم360228
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحسن عدي جي 320186

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمرتص  كنعان زائر360348

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرماهر خرص  شمة321531

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراحمد جليل حسان360844

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد غالي قاسم80091

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد صبيح حسير 80623

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرجعفر عدنان هيال83802

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعماد حسير  كريم360790

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعمار شامي ناشور319845

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرسجاد عبيد كطان79992

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي حميد احمد246556

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمنتظر عماد عيىس83335

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمرتىح  محمد عبدالرضا246253

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي جواد عبدالحسن83915

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرجهاد كاظم عبدهللا169253

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار حسير 83324

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرضا حميد80884

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكروسام جبار حياوي169333

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير  مشاري سلمان93273

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمرتص  جليل شبيب460345

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي عماد جمعة242071

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمهدي داخل قاسم169229

ي280896 بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكركرار مهدي هوب 

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد فاخر حسير 460719

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرغزوان سعد جبار89556

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي بدر حسن174063



بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالسادة حسن319655

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرموس خالد حسير 241533

ي مراد83711 بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكررسول حاج 

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمد صاحب85483

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراكرم كاظم نعمة319200

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرسجاد علي رجب83402

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير  بدر حسن172748

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكررامي احمد مجيد83649

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمسلم حامد عبود79894

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرامير حسون كطان173076

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمنتظر ساجد حميد85283

ي169513
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراحمد يونس عمىسر

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرسجاد ضياء صبار89425

كو علي شكر319967 بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرشير

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم361104

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكروسام عباس فاضل499808

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمصطق  كنعان زائر172599

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد خلف320387

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي سالم محمد171715

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد مسلم عبدهللا319236

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكريارس علي هاشم80943

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراحمد كرم حبيب89764

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراكرم تحسير  عسكر246237

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكركاظم حسن علي279329

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرامير حسن مهاوي246098

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد مرزا173817

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمرتص  حنون رحمة169315

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكروسام كاظم حنون80859

ي247229
إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس منىح 

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي باسم اسماعيل172911

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمصطق  جبار حسن461016

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي ستار جبار169996

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  حسان84882

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرزهراء حسن جاسم174565

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكررضا هويل صاحب83828

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمروى وحيد فؤاد76325

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرايمن كاظم عبدهللا319565

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعباس علي رجب84606

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد علي حيال90103

 علي سلمان174325
إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراحمد محمد ساجت247670

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعباس هادي محمد89995

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحيدر علي جاسب80645



إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراحمد محمد طارش90456

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرباقر جمعة محمد460997

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراحمد حسن غانم79917

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرهشام جلود حميد80506

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي جليل حسان361023

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي خلف شنيشل90604

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي ضياء خليل94142

 علي عبدالحسير 85859
إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي جبار حسير 499846

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرسجاد نوري صفر320796

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي لفته عاشور170333

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير  رعد هاشم83778

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير  يوسف سلمان91102

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرسجاد علي غالم170471

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراحمد جميل هاشم84729

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمرتص  عماد حميد85604

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكراسعد محمد رجب460909

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكررضا وليد صادق84050

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكريوسف حسن جاسم83664

ي83619 إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم عرين 

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد غانم89607

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير  خالد حسير 172483

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد علي سلمان85575

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد عبدالرضا246373

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمصطق  اسماعيل عالوي246040

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم حمود239314

 علي89920
إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمصطق  مجيد حمود169322

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي باسم صبيح80323

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكركرار عبدالباسط كاظم461035

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرباقر محمد باقر85038

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق سهيل90752

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير  رياض جليوي360977

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرسامر عبد برع321277

 كاظم عبدعلي84029
إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمؤمل حسير  فؤاد80380

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  حسن95746

 علي شاه319997
إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمحمد ياسير 

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرحسير  عطوان حسن91180

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرحيم رسن171580

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكروزان سالم عطوان170772

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمرتص  حياوي عودة80751

 علي شاة319247
إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي ياسير 



يف كرماهلل90939 إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرمرتص  رسر

ي حامد عبود89706
إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرهاب 

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكررعد جاسم محمد79966

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعباس علي زامل320110

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم نعمة169415

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم فرج361756

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم ساهي84782

دبلوم عالي2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىاقبال كاظم عبدهللا499794

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىفوزيه صفر شكر360302

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىالهام هادي عبيد80934

يل239573 بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىخولة عبدهللا جي  

ي360256
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنورية امان واراب 

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىميادة عبدالنارص عبدهللا89584

يف سعيد93225 بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىامنة رسر

ساجدة جاسم علي83377
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىامل كاظم بدن240861

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىاسماء رحيم كاظم84892

ميسون غالي قاسم80120
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننى

ية رسحد علي247604 بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىخير

ي كاظم240075
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىخولة راض 

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىشيماء سليمان عبدالكريم240995

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىميسون يعقوب حسير 241334

جوان حيدر علي ياور319582
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىمنتىه نعمة غانم319882

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىاشواق حسير  نياز321300

ين علي شكر320509 شير
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىاكتفاء اسماعيل جبار460313

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىوالء طارش زامل169701

روناك حيدر علي320150
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننى

ية عباس حسير 321365 بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىصي 

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىكريمة هي  كرماهلل320440

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىمريم يوسف زايد85841

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىرسل مقدام غالب170907

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىازهار حسير  نياز321348

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىهبه هللا يوسف زايد169817

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىزهراء وادي زاير499833

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنها رزاق عزوز169338

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىامل هي  كرماهلل320530

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىحال جواد حميد89949

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىطيف عبدالكريم كاظم361179

يف171405 بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىسهاد حسن رسر

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىوفاء صبيح محمد174493

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىانتصار ستار حسن319214



ي319644
دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىزهرة عبدالحسير  تق 

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىمديحة كاظم زامل240246

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىرجاء يوسف زايد239248

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىبتول حمود عيد241731

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىوفاء خلف بدن241442

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىحنان صباح كاظم84958

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالسادة حسن321467

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىسندس يوسف سلمان80826

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىسارة هي  كرماهلل247624

انسام غالي قاسم80099
دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىجنان حامد جمعة85025

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىفينك طالب علي89631

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىارساء طارش زامل241952

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنوال حمزه مكطوف80464

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىناهدة محمد احمد80188

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىجنان خضير محمد361462

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىبتول حسام حسير 460969

ماجستير2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىزينب حسن جاسم169776

ماجستير2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىابتسام عبدالنارص عبدهللا89498

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىزينب حامد علي شاه321545

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىرنا عالء محمد239939

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىشيماء عبد شنيشل499866

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىزينه خالد حسن172816

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىفاطمة مهدي حسن169882

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىاديان سالم عطوان90970

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىغفران رحيم طارش172532

 علي شاه319255
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىبناز ياسير 

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  مدلول246508

ي89531 وق حميد صي  بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىرسر

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىحنان عبدالحسن عزيز320417

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىريام جواد كاظم320617

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىرحاب عبدالكريم حسير 499816

 علي171783
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنور حسير 

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىمريم جوامير الياس84697

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنشين شوكت الياس499947

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىعهود صي  حسن320487

 علي85969
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىمروة حسير 

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىاية مسلم عبدهللا319223

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىضىح موفق زيارة85299

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنريمان عباس فرج247708

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنورالهدى ياسير  حردان83594

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىحوراء مزهر قاسم80473

نور غالي قاسم80134
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننى



رغده علي عرمان239827
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىشيالن ابراهيم شالل239879

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىزينة كريم سوادي319611

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىسجود حسير  نارص173999

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىعلياء كريم شخير320282

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىزينب عبيد كطان79985

ق ابراهيم جواد319196 بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنريمان توفيق محسن83556

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىحوراء حسام حسير 319944

ي جمعة محمد460988
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىاماب 

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنبا كريم صالح460770

 علي90684
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىرنير  حسير 

مروة علي سعدون320126
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىهدير حسون كطان79951

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىرشا هادي محمد170620

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىسوزان جواد كاظم89673

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىسعاد جاسم محمد81258

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىايالف كامل كاظم83362

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىسىح  احمد حسير 460320

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىرقية صالح محمد239771

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حسير  حسن83877

فرح غالي قاسم90280
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننى

نورالهدى علي سعدون361268
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننى

مريم علي سلمان169284
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننى

 كاظم عبدعلي240745
بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىيقير 

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىايمان حامد حمادي320650

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنور خالد حسير 321268

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىزينب باسم مجيد89857

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىرباب مهدي حسن169918

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىفاطمة هاشم عباس499778

سارة سامي علي409426
إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىورود محمد عبدالرضا256324

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىضىح عبدالكريم حسير 499827

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىطيبة جمال فاضل80395

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىسليل كامل كاظم90520

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىسىح  سامي علي شاه409439

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىاية كاظم عبدهللا172400

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىصق  حياوي عودة84797

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىتبارك حيدر كاظم169402

ي171856
إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنورالهدى جميل امناب 

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىايمان يارس يوسف170847

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىانسام عزيز حامد94583

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىسىح  علي غالم170540



ي89360
إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىريمة فاضل مناب 

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىفاطمة الزهراء عبدالرضا خشان320049

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنورس عبدالزهرة محسن84036

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىياسمير  عدنان لفته361493

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىايات مهدي حسير 499956

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىفاطمة كريم مسير319184

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىمنار هاشم عباس460857

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىحوراء حسير  مدلول246649

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىتبارك جاسم عالوي360321

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىندى خالد حسير 361614

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىحوراء صابر سعدون499972

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىرغد فيصل سلمان247084

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىزينب سعد حسير 321432

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىزهراء صفاء خليل247160

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنباء محمد عبدالرضا246284

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىزينب شاكر محمود80591

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنرجس جاسم محمد531967

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىزهراء عدنان لفته361532

منال قحطان علي84851
إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنور باسم مجيد79901

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىاية لقمان مظفر173317

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنرجس رحيم محسن85586

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنور عبدالرضا خشان85827

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىسمية حامد عبود89895

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىرفل سالم عطوان172671

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىتبارك باسم مجيد90829

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىنور محمد اسمر246767

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىزهراء اعطية نعمة361405

إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىمريم كريم مسير319177

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىشيماء طارش زامل84587

بكالوريوس2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىسهام عبد شاطي169853

دبلوم2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىعلياء عرمان بدن80490

 يحنر80898
إعدادية2/الزهراء22098الرصافة-بغدادأننىخديجة مرتص 

دكتوراه2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد علي فليح53416

دكتوراه2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرذرغام جبار حمود43368

ماجستير2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمود محيسن بسمار357857

ي عبود44070
ماجستير2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمهدي مناب 

ماجستير2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرجالل خلف حنش44481

ماجستير2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد جلوب جي 223971

ماجستير2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعالءالدين حسير  جي 497437

ماجستير2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد كامل وادي513741

زا54247 ماجستير2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسن عيىس مير

ماجستير2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرضياء علي حافظ40467



دبلوم عالي2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  زيدان226158

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمثن  داود رهيف542696

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكركاظم علي سعد410513

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير  قحيط حسير 560140

ي معاوي355709 يىح  بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرسعدون رسر

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعبداالله عبدالصاحب محمد53186

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرجواد عبدالكاظم شنور53259

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرفراس عبدالخرص  كاظم53296

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  نوام عبيد54013

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكررائد عبدالرضا كرم513759

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمرتص  نبية خنجر458478

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعمار فالح حطاب53299

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد فاخر عبدالواحد54005

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسن اسكندر سلمان357932

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعمادالدين كامل وادي513687

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم جي 40943

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكركاظم حسير  جي 497501

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراركان حميد حمادي8419

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حبيب226358

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكررشيد جاسم محمد224115

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرقصي عزيز جبار224355

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد علي كمال احمد223918

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي سعدون رحيم53266

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرفالح حسن دبعون41048

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكررعد كريم جاسب497482

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرستار جبار مزعل54123

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي داخل محسن43418

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم محمد كريم54154

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعمار طالب كريم54024

ي54470 بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرفاضل عباس لعين 

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرنارص مطر فليح43665

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد غالي هاشم497494

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحبيب جاسم محمد458454

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد مطشر حميد354193

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرهشام سالم جاسم504469

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرثائر قاسم سيد458288

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرفوزي جي  جبارة356600

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد محسن علي53127

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعمار علي نعمة40811

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرخالد جمال اسماعيل8358

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي دهش كاظم53993

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير  محسن عبدالصاحب355981

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكررعد حميد حمادي54258



بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرخالد صباح منقاش8391

ي جواد كاظم38645
بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرراض 

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحيدر عبود شلش458376

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرقصي جبار حمود39292

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكريوسف مختاض علي53394

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكروسام محسن فرج223352

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمسلم باسم كتاب40172

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم حسن354318

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعباس فياض حسن54148

 علي جبار458577
بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد عادل حسن356919

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكركرار علي جبار354917

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالحسير  غليم355956

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد قيس محمد54053

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالرحيم حمدان225790

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد طالب كريم54136

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكريارس صادق ابراهيم356027

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح ابوالهيل504487

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعالء كريم عزيز356871

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد قيس محمد40202

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد حسن سعدون226580

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسنير  فاضل حبيب280388

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرهناء حسن ساجت354575

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء حسير 357976

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرصباح جاسم محمد41427

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسام طاهر هارف223391

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد ثجيل زغير225423

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد صاحب رحيم53264

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكركريم عطوان نعمة40653

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرطالب نشيف مجيد40630

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرابراهيم جودي حسن458108

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعبدالحسن علي موس53166

ي224894 دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكررحيم صحن عرين 

زا356564 دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد عيىس مير

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعباس سعدون حسن54101

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسب عبيد41170

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرسلمان فياض حسن40147

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعادل حسن جعفر54167

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرقاسم محمد رضا40349

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكررعد زاهر رشم54160

ي53081 ي لعين  دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرفالح صي 

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكررافد صوي    ح الزم40762

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرلؤي محسن رحمة41476



دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكريعرب سلطان عليان54191

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرصباح مجبل قاسم44004

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد علي كمال احمد53418

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار عبدالحسير 54087

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير  خضير عباس54257

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرصالح جاسم سيد458201

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرجاسم خلف وادي53203

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير  عالوي هضيم354228

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حسير  جابر497338

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعبدالزهرة محسن سماري41264

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعالء محسن عبدالرحيم53559

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرفالح فرحان مشتت354395

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرسعد جواد كاظم54177

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرايهاب ماجد كاظم509157

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرليث سبع سوادي44412

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعالء كاظم كريم410390

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرسعد محمد علوان458595

 عبد علي8380
دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكروليد خالد قاسم54222

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم محمد354888

ي فليح225887 دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد العين 

ي356653 دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرناطق سعدون عبدالنن 

ي فليح54010 دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرفاضل العين 

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعمار نارص فليح497512

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراسعد علي جخيور355002

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسن سعد حبيب225297

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراكرم يوسف اسماعيل53228

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسام محمد قحيط354644

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرانور سالم حسن43192

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرابراهيم مطر فليح43758

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكررسول محيسن كاظم356395

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي احمد سعيد355605

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي ضياء نافع355233

ماجستير2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي مالك جاسم53112

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار حمود358315

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي نارص حسير 53303

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي سامي محسن410495

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرضياء علي يونس542702

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي تحسير  لفته53485

هللا فرحان8384 بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد خير

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد حميد عيىس224599

 غالي جودة53543
بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرثمير 

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعزيز غريب علي8445



بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعباس عبدعلي صاحب497325

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد جليل حسن8403

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعصام ابراهيم محمد43094

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرفهد جواد كاظم560132

 علي قاسم40561
بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحيدر عادل كاظم8327

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحمزة عبدالهادي جي 513779

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكررضا طه كاظم53122

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكركرار نارص حسير 53646

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد الزم542682

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسير  صحن40588

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرصادق كاظم ملوز224727

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد نبية خنجر356418

 علي خلف354865
بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرغزوان ماجد كيطان8330

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرالحسير  محمد حسير 53163

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمهند عبدالزهرة رسن40738

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمرتص  كاظم صالح542705

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم طابور40853

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمرتص  جمعة عودة354346

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي ساهي حميدي41451

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي كريم عبدالهادي40260

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسن كريم حسير 224523

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحميد كاظم عبدالرضا8184

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد حسن علي53438

 علي مجبل8185
بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد خشن497448

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد رعد جي 57364

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرضياء كريم عزيز226514

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي جبار عبدالحسير 43529

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالعباس محسن363903

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرليث حسير  عالوي41815

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراثير مظلوم نارص53287

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد محمود احمد53158

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكركرار جواد كاظم497376

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمصطق  حاتم حسن38749

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرقاسم صادق ابراهيم356245

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي طارق ازاد223330

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكررعد لفته عبدالكريم54138

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرقاسم ستار فرحان41650

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعون جي  موس40233

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي عزيز خشن53525

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسن محمد فياض355851



بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمرتص  جاسم خرص 53209

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكركاظم محمد موس223341

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحسن محمد فياض355797

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرجعفر محمود محيسن54035

ي54232
بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي جليل راض 

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد سعيد40417

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرفاضل ماجد حميد43285

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحمزة رحيم عودة53284

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد علي عزيز225534

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرماهر ذياب عبدهللا223079

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكركرار عبدالحسير  عبدالكريم223302

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمرتص  قاسم فاخر226802

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرسيف علي محمد282941

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمنتظر ثائر دهش223422

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي حسن عودة41237

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكروسام حامد وناس41885

وان جمال اسماعيل8335 دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرسير

ي جي 356958
دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسيب شمىح 

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  قاسم458427

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد كاظم54206

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير  حيدر مول43231

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكركرار عمار نارص101838

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد علي عبدالزهرة54286

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح نوري224013

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد مالك جاسم53223

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن يوسف358063

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرجعفر عباس كاظم43339

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم محمد53450

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعبدالهادي مهدي عاشور410327

ي جبار355335 إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرسجاد لعين 

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم عبدالرضا40871

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد رزاق شحيت53479

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم علي41202

 علي225828
إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي عاشور410356

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم8437

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم مطر43148

 عبدعلي فرهود54081
إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرتحسير 

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرليث محمد حسير 354182

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرسجاد ماجد حسن223048

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم صباح355078

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي بابكر محمد410405

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير  ابراهيم جودي497393



إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي محمد حمدان53556

ي53278 إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد ستار عبدالنن 

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد جواد كاظم40880

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر مول53118

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيم منقاش44141

 علي احمد40300
إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرسجاد عطوان عبدالحسير 53404

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  محمد53987

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي محمد رضا410415

ي79009
 
 علي عوق

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرتحسير 

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي رزاق شحيت410429

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي كامل سعدون8183

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمنترص  محمد علوان458136

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  مجبل54047

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرسجاد عادل حسن54281

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير  رشيد جاسم223587

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمهدي حسن سعدون40499

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحكمت عبدالحسن علي54200

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمقتدى سمير صبير410510

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرامير احمد كاظم54302

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرنورالدين قحطان علي54269

 رعد جي 354821
إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ي53671
إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي مناب 

 علي عبيد39179
إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم عبدالحسير 542672

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمقتدى احمد عبدالرضا354605

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسن علي54196

ق جبار356374 إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد مشر

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محمد43259

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير  ساجد عبدالحميد410490

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدهللا حسير 53239

ي224818 إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرغيث عباس خاج 

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرفاضل جمعة شالل53248

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير  هادي حمود53513

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد اسماعيل هاشم354167

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير  صالح عيدان54163

ي410542 إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسن كاظم خاج 

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحمزة صباح صالح53443

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد حرفش53495

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمؤيد علي حافظ53505

ي53273
إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي صادق راض 

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحيدر فليح حسن8388

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحيدر صادق كاظم223806



إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراكرم علي جمعة39136

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرصي  رعد جي 226442

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكراحمد كريم محمد54252

ق جبار356308 إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحيدر مشر

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعمر احمد حسير 41394

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسن هادي كاظم54275

 عالء حسير 410308
إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرسجاد علي عبيد39228

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعامر حسن حافظ53546

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعزيز حنون جبار225643

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالحسير  كاظم458084

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكررعد محمد حسير 356615

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعلي شالل خنجر458067

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرعدنان سعد حبيب8366

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرفيصل دهش كاظم43787

ة كوركة53454 إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادذكرحسير  مير

ماجستير2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىجنان جعفر بخش513704

ماجستير2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىايمان فرحان محمد43980

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىهدية جلوب جي 225078

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىنهاية جودة ياسير 513648

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىوسن عامر عبدهللا458621

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىنهاية جاسم دهش53294

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىمديحة محمد غالم356685

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزينب طالب عبدالرحمن356526

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىبيداء حسير  عباس40531

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىامال شناوي ذياب280469

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىانتصار فزع رشيد44450

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىامال محسن حسير 356154

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىناهدة حسن محمد225694

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىمن  مطشر حمدان44206

زا54112 بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىايمان محمد مير

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىسماح مسهر عبد53702

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىميعاد لفته عبدالكريم43921

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىدموع صاحب جبار8382

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىسىح  عبدالقاسم محمد497348

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىتغريد عبدالزهرة كاطع54003

ة حسير  كاظم458161 بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىامير

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىشهد رزاق شحيت54120

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىاالء صادق كاظم223871

ايات علي نعمة560142
بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننى

بفرين رشيد علي38633
بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىنبا عبدالحسير  غليم355880

تمارة علي حمدان226083
بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىفرح عبدالجبار احمد355371

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىايمان سليم هاشم410473

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىاخالص صبيح جعفر54059

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزهرة كاظم هاشم355676

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىصباح مهدي سلمان40684

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىامل عزيز عنيد53097

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىماجدة فالح مسلم354358

ي223513
دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىمثال حسير  راض 

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىوفاء كامل جمعة54210

حنان علي جي 38911
دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىصبيحة حسن فرحان41725

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىسهاد زورة كاظم44160

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىرغد صباح رشيد44494

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىازهار غياض عبود53219

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىنغم حسير  شياع226848

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىرباب يونس لفته311308

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىسارة جاسم خرص 357492

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىهبة جاسب عبدالرضا44546

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىكزال جمال اسماعيل8338

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىايمان صالح ابوالهيل53270

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىنورالهدى مسلم داود53236

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىعبير قاسم محمد40381

ي جبار356791 ايات لعين 
بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننى

ين اكرم يوسف53136 بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزينب علي كمال احمد54127

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىامل لفته عبدالكريم43888

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىتمارة جاسم محمد41020

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىخديجة عبدهللا طه54215

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىنورس ابراهيم محمد40916

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىمروة جاسم محمد226249

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىهدى عبدالزهرة عبدالسادة54132

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىنادية خزعل جلد54106

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىتيارك جواد اسماعيل53174

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىجنان غازي علوان53171

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىرواء ابراهيم عبدالحسير 560138

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىفاطمةزهراء رائد صباح223321

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىعبير نارص كحيط53289

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزهراء رحيم عبود43941

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىفاطمة عامر جبار43861

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىامنة كريم اوحيد40445

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزينة فرحان مشتت358078

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىسىح  ماهر شياع53660

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد نعمة224953



بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىنور صباح نوري101917

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىهند حسن سوادي37583

ي جبار225742 عبير لعين 
بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننى

هان39871 بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىمروة فاضل رسر

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىابتهال رحيم عبد354289

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىضىح هالل حمادي497460

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىهديل جاسم محمد54278

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىدعاء فرحان محمد53244

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزهراء عصام صباح458675

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىشيماء كاظم هامل223730

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزهراء عزيز صباح54265

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىاسماء فرحان حسن224059

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزينب دعير قاسم53309

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىاالء منعم هادي458491

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىارساء دعير قاسم41248

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىسهاد محمد حرفش40049

ري  هام قحطان علي53306
بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىسىح  عبدالحسير  عباس226627

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىدنيا منصور كاظم225994

ي225234
بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىابتهال حسن راض 

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىوئام عباس زغير8182

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىمروة محسن جاسم43614

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىايات فالح جعو458533

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىفاطمة ستار جبار53142

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىفاتن عصام حامد41751

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىداليا جواد اسماعيل354262

ي53470
دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزهراء فاضل حوسر

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىوسن حسير  فاضل54169

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىمريم مختاض علي224468

زينة غالي جودة54202
دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىامنة بهير جي 44229

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزينب ستار جبار41146

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىابتسام محمد عطية226686

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىسىح  حيدر ابراهيم54064

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىرقية عباس كاظم53155

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزمن عزيز صباح54596

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزهراء طه كاظم43809

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىحوراء اسعد عبدالجليل354954

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىمريم رحيم صالح53421

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزينب مزبان غالم225161

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىبنير  عبد طابور43403

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىلىم عبدالرزاق كاظم53212

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىاصالة نارص كحيط44344



إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىمريم عصام صباح458643

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىغدير جواد اسماعيل43310

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىرواء حسن حاشوش41610

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىابرار فاضل درسر458225

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  زبون560145

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىفاطمة فالح حسن53423

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم عجرم53251

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىحنير  قاسم محمد53537

ي410503
إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزهراء نجيب شمىح 

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىشهد ستار حمادي53462

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىمريم عودة جاسم53179

سارة علي نارص357422
إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىتق  عدنان سعد8376

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىلمياء ناهي ديان41222

فاطمة مكي مهدي54183
إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىسجاد كريم محمد43959

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزينب سمير حمود40833

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىبنير  عبدالحسير  غليم356830

زهراء عبدالعالي قاسم356507
إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىغفران سعد حسير 542690

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىاية عادل كريم355424

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزينب علي محمد41085

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزهراء حيدر ابراهيم44185

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىسجا سلمان فياض53709

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىشهد فالح حسن53428

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىنورهان جاسم محمد54260

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزينب عباس كاظم53147

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزينب مكي مهدي53516

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىزهراء حامد مطرود356051

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىوئام باسم زيدان53530

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىحوراء عبدالحسير  حسن41854

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىرحمة حمدان سي محمد356124

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىغدير حاتم حسن38805

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىنبا رعد حميد53696

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىمنال عبداالمير صابط43480

نور صباح علي53207
إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننى

زا53302 بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىناهدة عيىس مير

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىوسام عبدالحسير  انتيش355647

بكالوريوس2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىسعاد لفته عبدالكريم54016

دبلوم2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىليل رسن هليل40711

هان44020 إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىايمان عبدالواحد رسر

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىندى عباس معارج53233

إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىاشواق رحيم عودة53280



إعدادية2/ المقداد 22099الرصافة-بغدادأننىدنيا كاظم هاشم53255

ماجستير2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرهيثم فالح حسن315584

ماجستير2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكاظم دعوش29242

دبلوم عالي2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي حمزة علي29059

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي هارف حسن279602

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرحسن علي محمد381644

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرحسن صابر ليلو478679

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرخالد سلمان جي 29170

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرسعيد عزيز فرج278881

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعماد جبار محمد29219

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرسامي مجيد درويش29055

ي حسن478901
بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكررسول راض 

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرطالل اسد علياكي 29142

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمنيب صباح سلمان28970

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكراحمد بداي عيىس315546

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرحيدر فاضل جاسم29248

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكراحمد عباس علي28999

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرصادق سلمان جي 28967

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان جي 202071

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عباس29245

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرهشام علي اكي  نادر478913

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمصطق  بداي عيىس279006

ف عبداالمير عكلة31837 بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرارسر

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم صيوان29025

 كاظم حسير 31714
بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم محمد32141

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرحسام وادي اسماعيل381777

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح حسير 279415

ي478662 بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرصفاء عبداالله ناج 

حسير 202204 ى ظاهر مير بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكركي 

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعقيل علي علي اكي 478763

 علي سلمان31858
بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعباس علي رضا381717

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكراحمد نبيل جهان478911

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكراحمد مرتص  موس539761

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرطه مجيد كاظم278800

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرحيدر قاسم علي281059

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرجاسم نعمة طريف29118

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالستار عبد32066

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرقاسم محمد حلو29184

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار محمد29600

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرموفق حيدر عزيز31902

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرفؤاد عمران موس32036



دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرقاسم احمد عبدالكاظم29037

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمهدي هادي كاظم478840

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكربهائ حسير  صالح32247

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي محمد شكري عبدهللا315462

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم عبيد478638

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرانور صباح حسير 281248

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرفاضل فالمرز رمك32001

ي478783
ي ماض  دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمحمد لعين 

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرحسير  صبيح خلف478794

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكركمال عبدالحميد علي313370

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرطارق سلمان جي 202140

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعبدهللا كريم بشيت31660

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمحمد علي فرج517728

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرامجد عباس علي315437

ماجستير2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمحمد وليد شعالن31865

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرسجاد ميثم حكمت202065

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي محمد علي29088

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرجعفر صادق حسن202212

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمحمد جالل يوسف31702

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرنشوان احمد جاسم31980

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكركرار ميثم حكمت202074

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي عماد حمدان32101

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي عادل خشو31828

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكراحمد محمد فالمرز31675

 بدري علي اكي 29104
بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمرتص  احمد خضير28989

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرنبيل صباح سلمان32136

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل جاسم28948

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكررسول قاسم مولي32097

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرفراس عالئ حسير 31684

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي صباح احمد279950

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكراكارم سعدون مطر281100

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرحسن جميل عبدالحسن32081

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرسجاد عالئ حسير 31874

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعبدهللا ماجد محمد31750

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمصطق  عادل نايف31832

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكررسمد صباح انور478733

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرزين العابد عبدالحسير  الزم29131

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعالئ حسير  صالح28994

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرصالح عاطف علي29209

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمصطق  صادق سالم32110

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكركرار عصام امير 31788

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرليث صادق حسن202069



بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي كريم شنون315458

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرحيدر فهد جاسم32143

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  شاكر29200

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرحمزة صادق عبدهللا381760

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكراحمد كفاح عبدالحسير 315464

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكراسحاق عبد ارزي    ج29042

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي خليل عبدالجبار31729

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم رمضان279456

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرحيدر حمزة غيدان517692

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي محمود شاكر478704

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكراحمد نوروز احمد29098

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرحيدر هادي ستار29628

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي محمد فالمرز31693

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعبدالرسول احمد عارف202207

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمود31920

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكراحمد محمد مجيد252226

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكركرار فالح حسن559841

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكريوسف نبيل اكرم478752

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمنتظر عصام امير 31889

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبدالرضا29150

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي عبد سعد278640

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكراحمد ناهض حميد517676

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرسيف الدين علي حسير 202115

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمرتص  جاسم رمضان478899

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح حسن31738

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرحسير  عاصم احمد29656

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكراحمد ياسير  باوة152043

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان جي 28975

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكريحنر صادق سالم29582

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمهند علي هارف32084

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكراحمد علي هارف248373

غام ابراهيم فالمرز315500 إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكررص 

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرامير ياسير  باوة151531

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي حميد مجيد29017

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس عبدالحسير 31671

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد مجيد32114

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرحسير  عدنان محمدشكري29173

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعباس قصي جمعة29607

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي نورالدين فهد31766

 ماجد امير 544812
إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعلي عماد اكرم29177

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرسجاد باسم قاسم32039

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكررشيد كمر صيهود29260



بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرمهدي محمد رمضان29215

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن اسد عزيز381774

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرنوري صباح عبد478822

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعباس سلمان جي 29001

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرعماد عمران موس381630

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادذكرازاد حسير  حمزة29013

ماجستير2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىشيماء جواد كاظم31998

ماجستير2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىدجلة عبدهللا علي281089

دبلوم عالي2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىارساء كاظم عبدالحسن315526

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىكريمة كاظم حسن281216

سناء علي حيدر281170
بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالكاظم علوان281072

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزهوة سلمان جبار315590

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىلهيب عبدالزهرة علي29007

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىحورائ ثائر عبدالكاظم31768

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىغصون انعام عبدالرضا32027

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىرشا لطيف كيم31682

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىايناس حميد اماملي202158

 علي202078
بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزينة ابراهيم حسير 

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىالهام عبدالحسير  دواي29035

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىامال مالح طريف31776

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىايمان حميد احمد31982

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىامال ادهم رستم315535

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىهديل فاضل كاظم29591

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىابتهال سعد حسن31665

ان حسن علي381637 سير
بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزهرة نصيف فليح32060

والء علي فرج381768
بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىرسى فاضل عباس28985

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزهراء سعد حسن31822

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزينب جي  شدة281234

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىصفاء مشكور شهيد29192

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىفاطمة جعفر حسير 31841

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىنورا مهدي صالح315513

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىنور بشار مجيد478771

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىصفا بشار مجيد539757

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزينب صفر شكر381766

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىبناز عبداللطيف كنج31973

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالرضا عدوان28943

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزينة عبداالمير حسان281048

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىلبنا عبدالوهاب عزيز29022

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىمنتىه حسن نعمة202094

 محمدعلي381740
إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىنجاة حسير 



سهيلة علي محمد278602
إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننى

سعدية علي ميخان279196
إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننى

ي31882
إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزهراء جاسم دشن 

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىشيمائ ذاري فرحان364069

ماجستير2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىحوراء لطيف كيم31679

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىانتصار عبد حسير 381580

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىدعاء عادل فالح31989

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىتارة ادهم رستم28951

رجاء جواد علي مير279249
بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىدعاء سعد حسن390502

غفران ناظم تالي381747
بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىحربية رشيد بوري29225

ورود كاظم ملي28958
بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننى

نور شاكر برادعلي29598
بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىهدى طه ابراهيم31950

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزهراء صادق حسن202068

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزينب فاضل جاسم281193

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىحوراء حسير  حميد281105

ي31963
بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىنادية امان واراب 

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزينب صباح سلمان28981

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد جاسم31976

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىغدير طارق هاشم31724

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىفاطمة غيدان كرم29234

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىمريم فاضل خلف315450

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزينب جوهر شكر281063

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىحنان عودة جياد29051

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىورود صباح عبد544815

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىايمان فاضل خلف315457

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزهراء عادل فالح32073

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىوالء سعد حسن31846

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىابتهال فالح حسن559834

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىوردة وليد شعالن31772

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىكوثر سلمان جي 28937

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبدالحسير  الزم31881

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىرسل عادل فالح29614

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىغفران عبدالحسير  عاجب29048

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىجنان جواد عيىس29205

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  حميد281112

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىهديل فاضل كريم29034

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىفيان حميد مايخان478867

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزهراء ماجد يحنر202167

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىرانية عباس حسير 202088

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىاسمائ كريم خلف29136



مها قاسم علي202160
دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىنور الهدى محمد شناوة202134

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىنور محمد احمد31931

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىمريم جاسم محمد281131

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىنشين فاضل خلف315441

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىجنان عزيز فرج29028

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىهاجر طارق هاشم31759

فاطمة حميد اماملي202197
إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننى

يف29163 فاطمة علي رسر
إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزهراء عاطف علي202066

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىعذراء سلمان جي 29603

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىنورة صبىحي سعيد478809

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىفاطمة عدنان محمد31957

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىمروة محمود ياسير 32050

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىمريم حسير  فتح هللا32132

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزهراء مؤيد جمعة29601

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىغدير سعد حسن31736

ي31910
إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزهراء كاظم سبن 

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىعلياء صادق عبد478619

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزينب صادق سالم31894

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىوجدان فهد جاسم478849

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىزهراء كامل محمد31718

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىفاطمة فاضل خلف315488

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىنورالهدى نورالدين فهد31852

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىخديجة جبار خلف29004

بكالوريوس2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىبيدائ جواد كاظم32249

دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىمريم محمد شاه31927

وق جعفر عذاب517720 دبلوم2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىرسر

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىرجاء خضير عبود381649

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىميادة يوسف سعدي31935

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىاخالص رسن جخيور278363

إعدادية2/ جميله األول 22100الرصافة-بغدادأننىازهار سلمان هاشم381726

دكتوراه2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمدين عبدالوهاب جي 500839

ماجستير2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحسير  اسماعيل صاحب490725

ماجستير2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم كاطع490707

ماجستير2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعصام فهد عبدالزهره490703

ماجستير2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن فارس312503

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرفالح عبدالصاحب مجبل490728

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكررشيد هاشم موزان386844

ي83813
بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرفهىمي جاسب مناب 

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمهدي عبدالحسن ابراهيم509768

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرهادي طاهر حسير 42800

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرسامي جابر كاظم449287



بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحسير  جمار حرب83302

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرماجد دواي رشك490709

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكررياض حسن محمدعلي312669

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحسير  رسن كاطع83542

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم112398

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكروسام محمد عبدالرحمن509862

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرنجم علي ذنون33437

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالحسير  شلش312658

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي حميد112481

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرفراس يش اتعيب386881

ي41558
 
بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي موس صاق

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسير  خليف312576

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرهشام مزيد لفته83777

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرقاسم حسن خليفه112584

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي داود حسون112453

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  جمعة312857

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرزهير حسن محمد علي33513

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرثائر غازي ربيع490719

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرزمن جاسم محمد41252

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد عطية رحيم312535

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي حنون عرمش83634

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد سعدون386812

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي عبدالحسير 41994

ي312546 بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكروسيم عماد خير

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرغزوان حسن ونيس83388

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرنعمه عيدان نعمه449292

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد عبد جبار312602

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكررافد عالوي سلمان490710

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم عبد83494

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبدالرحمن509756

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي جبار مجيش83843

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم محمد112531

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعمار جاسم رحم490712

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرذوالفقار جبار سلمان83569

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد يارس عبود33626

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرسالم جابر كاظم312638

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرزيد جمال مهلهل83261

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراسامة احمد فاضل386920

 علي سوادي112591
بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراياد قاسم عيىس312644

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرلطيف عبد لطيف41194

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرتوفيق كرم علوان112422

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرسيف كامل قرطاس449420



بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد حميد جاسم553549

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد عبد جبار313094

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرسامي رحيم غاوي112550

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرهاشم ابراهيم علي83238

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  قاسم83714

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكررسول هاشم ابراهيم83347

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكروليد عالوي عبدالحسير 33476

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرنجم عبد جبار313013

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحيدر هاتو احمد449433

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحيدر طاهر شنشيل313060

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم قاسم112545

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمصطق  ماجد حميد312653

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحامد فالح جلود449091

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي عباس جواد112381

 حميد حسير 490727
بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم نافع33245

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم عمارة490723

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم خنياب83361

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمصطق  حكمت عباس164205

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي طارق سلمان509885

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرتحسير  عالوي عبدالحسير 43015

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم حنتوش112523

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي كريم خلف164195

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد عجيل هاشم312891

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد عبدالرحمن509874

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد نجم عبد386799

ي509803
دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد شغاب 

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرماهر سالم خلف509749

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرشاكر جي  خلف42188

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراسعد محمد بسام83611

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرجبار جاسم مهدي312575

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم كشيش43041

 سعيد علي312622
دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمهند جاسم محمد112466

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدهللا علي83855

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي عمارة عيىس83767

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي جمعة هندي312594

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمشتاق ضياء عيىس42748

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرسيف الدين محمد بسام83601

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرطه علي جبار312502

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرصباح عبدهللا مراد490722

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم عبيد41388

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعدنان جاسم محمد112502



دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمصطق  حميد غضبان490715

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحيدر صبيح كاظم313166

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمهدي كريم عبدالرضا312524

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرهيثم بنوان حسير 112539

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرصباح جمال كاظم83511

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  علوان83621

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد نجم علي33444

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرطه علي كامل164137

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد علي عبد الحسير 164121

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد زيدان خلف490714

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرفالح حسن علوان313055

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعالء كريم عباس490702

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرباقر حمد نعيم553557

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرسعد عدنان غضيب509895

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمرتص  جاسم حسير 402776

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرصادق جعفر ماجد83685

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعباس كريم بسيط509855

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرصالح حسن علوان112475

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  قاسم312852

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالحسن سلمان33384

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس جواد83329

ي مزبان شناوه312856 إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرخير

م83400 دكتوراه2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد علوان شي 

ماجستير2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرجهاد عباس علي112537

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي خزعل544797

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكركرار ياس خضير509783

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكركرار عبدالزهرة ظهر112555

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعباس صباح جواد83306

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرجعفر علي كريم313140

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح جواد312562

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكررحيم جالل علي83276

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسن محمد313064

ي كريم386790
بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد تق 

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 402554

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعباس طلعت عباس83257

ي553566
بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكربكر طالب راض 

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرسجاد طالب حافظ83660

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي اكرم رحيم312578

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحسن اسعد جاسم83367

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرنوفل اكرم رحيم83456

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمسلم محمد حسن112518

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحازم برهان هاشم387283

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي سالم عبد83739



بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد ابراهيم علي83295

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعمر رحيم حميد83253

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمرتص  احمد كاظم386905

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن عبد449524

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحيدر امير  خلف112463

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد حسن يونس449309

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرسيف علي عناد112441

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحسير  فاضل عبدالحسن83469

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكركرار كريم جاسم387267

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد محمد حسن112548

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرسجاد عالء كريم83273

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرذوالفقار عبداالمير عباس312598

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرسجاد غسان مطر33357

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحسير  سالم عبد83820

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراركان عباس مطيلب83364

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد شهاب احمد312581

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد كاظم386890

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحيدر خالد خالوي543835

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمهند حسير  جمار83381

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرصادق امير  دواي387232

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي حسن عليل312675

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحيدر علي عبدالزهرة41744

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمسلم حسن يونس544777

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم علي33275

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعمر خالد محمود544784

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد طارش83384

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي طلعت عباس112384

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي كامل فرحان164166

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي كريم جديد83230

ي صالح449528
بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكريحنر راض 

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرباقر جعفر ماجد112573

م313134 بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراسعد علوان شي 

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد باسم حمدان112512

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرسيف عبداللطيف طه312571

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكركرار عبداالمير عباس313131

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكركرار رسن علوان387178

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحسير  عبداالمير عيل83669

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرسامر باسم عبدهللا41621

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي جواد كاظم312666

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمود مهدي صاحب112521

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس نافع41405

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم عبد312656

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرسلمان عالوي سلمان83868



دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحسن عادل حسن164141

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدربه دواي312867

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي طالب حسير 312647

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم عبد83722

ي33258 دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكروائل كامل صي 

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمود شاكر محمود83245

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحسن طالب نعمة83807

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرهمام اكرم رحيم164154

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم عيىس490717

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمهدي اسعد داود83782

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم خنياب83588

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرهشام اسماعيل صاحب313074

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرنورالحسير  ليث ياسير 312516

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرسجاد سالم عبد112415

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرليث حكمت عباس83562

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحامد عباس نافع83280

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سالم عبد33468

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرذوالفقار محمد عبدالوهاب42898

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرجواد عبدالكاظم رزاق41810

 عبدالرزاق علي83279
إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم كاطع490704

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرامير علي رحيم313083

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمدالباقر هيثم بنوان83370

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكريوسف علي عبدالرحمن83508

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحسير  رياض حسن312659

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعبدهللا قاسم مريوش387253

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  جمار83399

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحيدر خضير عباس112411

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم كاظم83577

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمصطق  رسول مهاوي42024

ي386970  حميد هوب 
إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  اجبير41510

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمؤمل جواد كاظم83461

ي33430
إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي عباس شغاب 

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعبدهللا مؤيد داود83316

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي محمد نادر83488

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي عباس كريم313118

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد هيثم محمد509868

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحسير  حيدر عبدالحسن42211

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد سعيد علي313127

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد علي نارص83793

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكركرار باسم زغير42872

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد محمد فوزي164161



إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  كاظم313038

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي هادي طاهر42836

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمرتص  كاظم نافع112402

 امير  دواي387298
إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي كاطع387146

ي33254
إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  مناب 

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكريوسف احمد سالم83242

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم قاسم83448

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرسجاد اسعد زاير387291

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرهيثم فراس حميد312617

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد علي حنون42272

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم محمد449407

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي شاكر مزهر387276

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعلي صباح يارس112567

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكراحمد محمد ابوالهيل83572

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرسيف الدين رعد زيارة449266

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعباس هادي حجمان112374

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمرتص  خلف داود312469

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرقاسم عبدالحسير  محمد449280

ي112541
 
دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمحمد موس صاق

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرهيثم فاضل عباس33243

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرعبداالمير احمد سالم449346

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرمؤيد جمعة مهدي83650

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرفؤاد كاظم عبيد41341

م112408 إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادذكرتحسير  علوان شير

ماجستير2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىزينب جاسم حسن312881

ايمان فيلي مسلم83269
دبلوم عالي2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننى

دبلوم عالي2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىهيفاء هاشم احمد83625

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىسندس عبود محمد286767

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىسعاد عباس مطيلب312626

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىجنان حسن مجبل112366

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىانتصار حسير  مخامس387163

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىعدوية عبدالحسير  علوان42307

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىسعاد عبدالحميد عذاب33449

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىخوله عامر مشتت313021

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىندى عباس فاضل449316

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىدالل سلمان احبش41228

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىمنال كاظم مفي  544780

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىايمان رشيد محمد83654

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىمنال صابر جلوب312862

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىنادية عدنان عبدهللا41315

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىماجدة جاسم حسن312872

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىظىم عبدالزهرة محمد41672



بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىحنان وهاب سبع164148

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىسهيلة حسن محمد83524

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىأشجان جابر عابر312650

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىفردوس عمر عثمان83235

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىاالء كاظم ذهب312494

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىغفران سالم عبد449376

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىشذى سلمان صبار112557

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىنضال كاظم حسير 509806

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىسارة كاظم كاطع490708

ى عبدالرحيم مطر83827 بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىضىح ستار كاظم449274

ى مسلم حسان112396 بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىرؤى عبدالخالق حسير 81988

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىمها رياض عبدالحسير 112387

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىرسى عبدالخالق حسير 449446

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىصفاء نجم تعيب33338

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىوداد محسن اسماعيل83675

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىانوار عبدالحميد عذاب33273

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىنىه خالد محمود544799

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىهدير عامر خنة112499

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىهناء جبار محمد28631

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىبسمة خالد جالب41858

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىاخالص هاشم محمد312636

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىجنان غازي احميد112496

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىكريمة جابر كريم312585

ى عبدالزهرة صحن83788 دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىعذراء موحان ضيدان83646

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىهناء نعمة محسن312521

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىزهاء جبار نعمة112597

ي112379
دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىليل سلمان ثاب 

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىكوثر حسن فرج83260

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىمريم محسن كاظم83697

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىسلىم جبار جعفر83865

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىدعاء فرحان عباس313145

ي312624
دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىهدى صالح مغين 

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىهبة صباح عبدالحسير 449394

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىرحيمة محمد عبد83356

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىزينب صباح عبدالحسير 386777

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىنوال حسير  محمد490716

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىمروة نصيف جاسم112421

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىامل عباس فاضل112564

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىابتسام رحيم طاهر33183

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىهالة جبار نعمة112410



دكتوراه2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىشهد غالب علي490733

ماجستير2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىمريم جاسم حسن312877

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىمها محمد عبدالوهاب83876

نور علي نارص83418
بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىنشين كاظم مهينة83291

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىاالء جابر عابر313138

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىبدور صباح حافظ83704

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىرسل حسير  اجبير83483

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىوعد عبدهللا كريم312511

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىسىح  جواد كاظم41644

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىزينب جواد كاظم313049

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىاسيل عباس فنجان164133

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىضىح باسم حمدان313108

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىمروة صباح عبدالحسير 312847

االء علي امهاوي544776
بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىزينب جعفر حمود449369

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىعذراء حسن خليفة553581

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىايمان وهاب سبع83339

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىدعاء حازم عبدالرزاق112562

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد فليح112390

 حسير 83266
بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىهدى مصطق 

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىزبيدة كريم بعرور313125

فاطمة علي جواد83323
بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىميس باسم جاسم112570

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىعطاء عبدالزهرة محمد33347

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىشجن طاهر شنيشل312566

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىرقية غازي عبدهللا83321

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىزينب فاضل خضير83315

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىايمان عماد حمود555315

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىغفران صالح مودة112530

ي83249
بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىتبارك عزالدين صىح 

هند علي رسول83521
بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىهاجر نجم عبد386934

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىنورس باسم جاسم112569

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىهديل خليفة عبد490721

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىنورة باسم حمدان313098

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىهبة محمد عبد83423

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىايات كريم عيىس386806

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىفاتن عبدالحميد عذاب33315

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىزهراء عباس خطار387242

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىهناء رسن علوان112576

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالكريم سعد33169

سجا علي حسير 312678
بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىايات ثامر نعمة83358

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىمروة عبدالكريم سعد33202

هدى علي حنون83838
بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىازهار محمد زغير42131

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىفاطمة غازي عبدهللا83464

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىمريم محمد بعرور164192

اسالم علي عناد112528
بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىرقية زيدان خلف164116

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىنورا جاسم حسن312873

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىالفواطم صباح عبدالحسير 449360

يف83502 دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىاية عبدالرحيم رسر

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىزينب خليل موس83851

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىمروة عباس نافع33370

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىحوراء عبدربه دواي313152

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىمريم كريم عباس509746

ي33261
دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىرغد عبدالحسير  راض 

ي83318
دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىزهراء موفق غن 

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىوفاء تيموز حميد83557

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىاري    ج ابراهيم عبد312888

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىدعاء عبدالحسير  جبار83744

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىهديل حميد مرزوك313135

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىطيبة سعيد عبدالكاظم312488

نور حسام فيلي83407
دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىنور نجم عبدهللا33424

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىزينب شهاب احمد312610

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىشهد سعدون محسن449317

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىوالء نارص محمد312589

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىحوراء ابراهيم عباس449387

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىاية عارف احمود112368

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىسارة نجم عبد386960

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىرقية محمد عواد313154

ي83515
إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىحوراء موفق غن 

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىسعاد صباح صاحب112376

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىمريم عبد سيد41708

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىاشواق محمد رحمن28638

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىنبا عبدالزهرة محمد449428

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىانتهاء حامد محمد83617

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىعهد عباس كاظم375750

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىنجالء تعيب مطرود83386

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىامنة عبدربه دواي312869

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىتبارك حسير  اجبير33411

دعاء علي نارص83352
إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىشهد عباس حميد83528



إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىزينب محمد طارش83374

نور علي حنون83437
إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىرسل محمد رحمن33194

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىمريم سالم ساجت313150

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىنبا كاظم مهنية42330

اق نجم علي83255 استي 
إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىبلسم خالد جالب41727

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىمروة ثامر نعمة33324

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىدموع طالب علي83730

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىضىح عبدالحسن زايد42378

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىفرح خضير عباس112491

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىتبارك كريم عباس112418

رويدة علي مجيد509797
إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىزينب جواد كاظم33216

مريم علي رسول83551
إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىانعام مسلم حسان312672

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىندى حميد سلمان386856

بكالوريوس2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىشيماء فرحان عبود508156

اسماء هاشم مكي449459
دبلوم2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىسحر عتاب هاشم83298

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىهبة جواد كاظم83414

إعدادية2/ المرتص  32106الرصافة-بغدادأننىبيداء هاشم بعرور312506

دكتوراه2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكروسام حمزة علي ياور342748

دكتوراه2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي يوسف عيىس52369

دكتوراه2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرزهير خرص  عالوي561740

دكتوراه2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرفيصل فالح مجيد505311

ماجستير2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد جمعة حسير 286774

ماجستير2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد حسير 112155

ي غازي72608 ماجستير2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد صي 

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمصطق  فيصل خالد488725

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمنذر حميد محمد112452

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد حسن جي 450991

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرستار جابر كريم286672

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرجبار علي جدوع286685

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي يارس سعدون286583

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرنعمة حسن مطير343186

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرهشام جي  جاسم488726

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرربيع شمال جابر286395

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرهاشم شيال حمدان450997

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرفاضل صالح علي73576

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكروسام فرحان فرج538563

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرضياء بدر غضيب342845

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمثن  محمد ضمد286709



بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعصام صادق رشم286435

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمصطق  كامل هاشم450978

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرخالد شحيت مانع488724

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكريعقوب خلف فنيان72886

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرصفاءالدين محمد جياد52556

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد رسىمي مخلف286538

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم ريكان112196

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرخالد عبدهللا سلمان73756

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعالء خرص  عالوي112525

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالزهرة فجاج342632

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرامير حنون عطية112403

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرصادق لطيف تاجر343120

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالرضا مهدي450996

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكررزاق موس طعيمة538573

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرتوفيق عبدالرزاق تاجر488700

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعباس اسماعيل خلف112430

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرسيف عبدالكريم حميد112549

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحسام سالم خلف72035

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراسماعيل ابراهيم جاسم555339

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرسالم جابر هاشم71541

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار مجيد112544

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي سعدون حمود112426

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم خلف52550

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرانور عبدالحسن محمدعلي112079

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالستار جبار112184

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي محمد حسير 112455

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمهدي اسماعيل صاحب488723

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحسون جمعة حسير 71607

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرفارس حسون موس112256

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعباس محمد حسير 112157

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمصطق  جميل فلىحي112235

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي رعد رحيم286690

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرزيد عبدالرزاق تاجر488701

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكريارس وحيد عبدهللا112344

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكررعد محسن مشالي112510

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد سياو علي73528

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرجواد احمد جي 450980

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرصالح فؤاد حامي342810

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرليث رعد رحيم538576

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكررسمد كامل داغر73832

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرفاضل حسن عبدالرضا342849

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرضياء محمد جياد112150

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرسجاد عباس كاظم112228



بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحسير  خضير عباس450994

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرزاق تاجر488705

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرسجاد مهدي رخيص538559

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرزمان عبدالصاحب شبلي286616

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعالء خلف نارص342817

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعدي محمد رشيد73383

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكروسام علي حسير 286505

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكريارس سامي صفر52506

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرشعيب صالح عبدالرزاق286390

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحيدر شاكر شحيت112248

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعالء غازي محمد538568

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعدنان ابراهيم جاسم112432

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد ماجد حسير 505291

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسير 112253

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرنور رسىمي مخلف488710

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكررضا جمعة جعفر112342

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد محمد جوالن112199

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراياد ضياء جميل538615

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمصطق  خالد نجم342822

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي اسماعيل جابر286369

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعبدالمهيمن ضياء جميل538617

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحسنير  محمد حسير 112153

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرفرج مجيد نارص488729

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا محمد505292

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرسامي رشك كزار450983

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعمار جياد قاسم450998

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرهيثم جمعة جعفر112536

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد خرص  كاظم286563

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد لفته رضيو112556

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعادل محسن علي451000

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم داخل451002

ي صالح538579 ماجستير2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي ناج 

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي عادل محمد538599

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمرتص  مهدي ظاهر342589

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبدعون538557

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي خالد يدهللا112506

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد خليل خرص 343089

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدهللا حسون72523

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعباس حسن جلوب72922

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد ياسير  عبود112338

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد112149

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرايك خالد عبدهللا72102

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  خيون72332



بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكربركات غازي جالب52371

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحيدر حميد محسن450993

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر محمد مطشر538589

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد يحنر112572

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكركرار جاسم جابر73556

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكربهاء محمود شكير488730

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرجعفر عمران عيىس71985

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرسماح حازم ماهود553274

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرماجد عبدهللا حسون72443

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكريارس طالب اجبيل52377

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرفهد فرحان علي112465

ي112449
بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمؤمل احمد مناب 

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمود حيدر خليل112204

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد شاكر73799

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي محمد زيدان555421

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد خليفة زغير538602

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل محمد538594

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد جميل ضمد112146

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحيدر امير مرتص 52502

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد عباس112565

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد عباس علي342791

 علي كاظم112324
بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم عباس342744

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرليث عبداالمير هادي286640

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد حميد فرج538646

 علي450989
بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي تحسير 

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحيدر طالب اجبيل72349

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرخزعل حسير  خزعل72392

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحسان فليح حسن112221

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرابوذر كريم جي 112458

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرجواد حسير  مجيد342968

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن حميد488734

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي عيىس عبدالصاحب72206

ي رائد حسن538637
بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحسين 

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحسير  جمعة عبد538581

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكركرار عبدالكريم حميد112495

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد هاشم112269

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعباس سالم عبدالحسير 112462

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحيدر داخل جخيور538591

ي112533
بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي احمد مناب 

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي غسان كريم112226

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمشتاق حاتم عباس505310

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد علي خويط112484



بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  مجيد342712

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد حازم محمد488718

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم كاظم538572

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمهيمن ماجد جاسم538648

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسن عبدالرضا342964

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي صادق رمضان451003

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرطه اكرم مراد علي61292

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد فليح حسن342783

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحسن عمران عيىس72758

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي ميثم حسن71577

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي ربيع شمال286356

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحيدر سالم عبدالحسير 286349

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد محسن مشالي538578

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد زين العابدين سوادي112232

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكريوسف جي  حمادي71901

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحسان عدنان فرمان342800

ي سلمان555327 بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمدحسن عبىح 

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمالك اسماعيل خلف112315

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعبدالوهاب ابراهيم رسن112191

 محمود شكير73896
بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم غانم112461

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرغزوان عباس جوالن71822

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكريارس حسون موس112416

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرابراهيم قاسم كاظم538560

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرزيد خلف حنو52385

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكربهاء عبدالكريم جوي538561

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد مجيد ستار52297

ي73853
 
دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحسن قاسم رزوق

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرشاكر جابر جواد555411

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرسجاد عدنان موس451005

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم محمد450981

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد خالد كاظم555426

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان غالم72788

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد عباس علوان52493

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعباس جاسم محمد112473

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد اسماعيل جابر112266

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد وسام فرحان538562

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم حسن112260

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي داخل جخيور538592

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعباس سلمان حميد343082

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم هليل112442

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن عبدالسادة538565

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمرتص  عباس فرج73872



إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي جبار شمران112213

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد فالح مهدي112471

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي محسن جباري73089

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحبيب جعفر عبدالسادة538566

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم ذياب73058

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمنتظر احمد محمد286735

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرابابيل خالد عبدهللا286730

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمهدي بدر حامي112392

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي محمد هاشم73334

ي52441
 
إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم رزوق

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي محمد محيسن538590

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمدالباقر سالم فرج342728

ي71728
إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد نجاح راض 

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمنتظر محسن عيال112438

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكركرار اسماعيل شنيف112542

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرسجاد موس اسماعيل505302

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمنتظر قاسم حسون112309

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرفيصل احمد حميد488716

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي حسون جمعة112405

ي عباس52497  خير
إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر جاسب488722

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكريارس عيىس عبدالصاحب73225

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحيدر محسن عبدالسادة538564

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرصادق حيدر خليل450987

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي رضا جليل خرص 112279

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد كاظم112546

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرسجاد رحيمة شويط112320

غام عزيز انتيش52479 إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكررص 

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعالء نصيف عباس343073

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرهاشم محمد عبدهللا342760

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  هليل112559

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمهند رحيم جوالن52462

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر ضياء عباس538642

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعقيل ماجد يحنر73117

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرجهاد اياد احمد450985

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكريوسف فارس نارص71785

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمصطق  عيىس عبدالصاحب72249

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرزاق تاجر488704

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدعلي بدر538628

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحيدر صباح خلف112397

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحسن قاسم هليل112371

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدهللا زيدان505283

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالخالق امير73000



إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكركاظم علي كاظم112414

 جواد علي555346
إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي جواد لفته538558

يف73733 إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد مازن رسر

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمحمد هبثم شذر112394

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي خالد حسان286529

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكراحمد غازي جالب52380

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم ساريد112289

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكررافد خليف نارص112358

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكربشير جواد كاظم112361

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكررضا جي  حمادي52331

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرهشام مكي نارص112367

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرمهدي عويد حسير 538640

ي52325
إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادذكرعمار قاسم هاب 

ماجستير2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىرنا صالح مهدي561746

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىفاتن كامل عبدالكريم112194

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىايمان فليح عبيد451001

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىجنان لطيف جارهللا112209

ي286533
بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىهناء زبون ثاب 

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىسناء خلف نارص342842

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىهدى حميد عبدهللا52356

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىعائده عبدالجبار طليب286547

نادية غالي سيد342834
بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىسارة محمد عبد112400

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىاقبال معروف ازي286804

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىاحالم فليح عبيد488733

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىامل حسير  عبيد52360

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىزينب لطيف حسن112340

فاطمة علي حسير 112284
بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  علوان112377

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىغسق عبدالرحيم جوي505298

اس عبدالواحد يوسف450999 بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىرنا عبداالمير عباس488717

ادة اوشانا نيسان72688 بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىخي  

ي112470 فاتن امجد عرين 
بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىصفا محمد عبدالجليل488702

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىدنيا جبار جعفر72569

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىاية عبدالرحيم جوي505294

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىحوراء جبار عبدالرضا342566

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىسمية نجم كمر112561

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىحنير  عبد حميد395109

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىشهد محمد عبدهللا342486

ة فليح عبيد450982 بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىجي 



بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىزينب يدهللا عليمير450992

نور علي غازي72299
بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىنورالهدى منهاج محمد342852

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىدعاء ستار جبار555365

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىسيام عبدالكريم هادي450975

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىلينة حاتم جخيور538582

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىغنية حسير  عبيد112216

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىهديل محمد عبد112201

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىحنان عبد حميد505307

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىايالف محمد عبدعلي286423

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىلمياء حسن مخلف72081

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىباسمة حسن رهيف286447

ي خليفة538577 دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىاسمهان ناج 

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىختام خلف نارص112479

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالجبار طليب112239

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىفاطمه محسن جي 561735

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىاالء فاضل عباس342670

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىمن  غايب كاظم342794

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىنور كريم محمد71452

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىزهراء سعد لفته342647

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىهناء صالح حسير 52467

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىرؤى عبدالكاظم غضبان342658

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىارساء عدنان طاهر488720

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىاسير  عبود موس52366

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىامل اسماعيل خلف488719

ماجستير2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىمارب صالح عبدالرزاق112356

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىابتهاج فاضل حميد72721

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىتمارة محمود عبدالزهرة342769

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىغفران مهدي رمضان52303

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىزينب سالم عبدالحسير 112529

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىرسل احمد عبدالسادة112257

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىهدى شذر كاظم112532

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىنور داود سلمان342577

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىزينب محمد جاسم555369

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىدعاء رسحان فرج112522

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىزينب حسن كريم71859

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىنورالهدى عبدالهادي كاظم112192

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىرغد معروف ازي112483

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  صي 451004

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىفاطمة صباح حسير 286791

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىارساء جميل فلىحي112144

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىفاطمة صاعد خورشيد538633

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىعذراء حامد عطية112305



بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىصفا عالء عبداالمير488709

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىنادية عبدالكريم مزهر286377

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىندى عباس طعمة343180

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىوئام مهداوي وحيد450995

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىاصيل كريم سعيد72960

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىرانية رزاق جاسم538580

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىمريم عمران عيىس52317

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىمالك قاسم محمد286518

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىضىح اسماعيل ابراهيم555334

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىمن  سلمان حميد343107

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىرنا غايب كاظم112205

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىنغم يدهللا عليمير450986

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىنور قاسم بدن112409

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىسىح  محمد جاسم555372

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىزهراء خلف حنو112386

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىايات جمهور زغير71768

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىايمان كاظم فيد112517

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىدعاء جاسم عباس112380

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىسارة قاسم هاشم488703

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىرغد سعدون حمود286821

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىرغد سالم غانم73948

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىابتسام عبدالسادة جبار112420

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىسوالف صباح حنون538635

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىجومانة اسعد علوان538574

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىفرح داود سلمان342620

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىزينب صباح ضمد112552

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىنور جميل حسير 342707

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىفاطمة عباس تولة488727

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىنور ربيع عسل112526

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىاالء رسحان فرج112329

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىزينب وليد جواد538583

ي غازي112480 بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىضىح صي 

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىمريم حسير  قاسم71560

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىورود مهداوي وحيد450974

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىحنير  داخل جخيور538613

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىرقية فاضل عيىس555358

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىسارة حسير  جبار72944

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىهبة عبدهللا خزعل112333

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىزهراء مزهر سالم488714

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىغدير كريم هاشم286452

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىايمان عبدالرزاق تاجر488711

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىهديل جواد كاظم112534

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىحنان محسن جمعة112148



دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىعال جمهور زغير538575

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىزينب فريد صدام52485

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىرواء صباح خلف538631

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىندى حاتم سعيد450984

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىهالة سعد جمعة112217

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىتبارك طارق محمد16998

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىامنة عبدالكريم علوان538586

دبلوم2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىايمان فاضل عيىس555343

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىغدير ذياب حميد538570

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىفاطمة مهدي عويد538639

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىتبارك كامل ياسير 112688

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىهالة يوسف كاظم538627

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىزهراء قاسم هليل488731

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىرقية سالم عبدالحسير 71511

سارة مؤيد سامي286629
إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىام البنير  احمد عبدالسادة112373

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىاية عبدالكريم قاسم538588

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىمنار رعد لفته286697

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىحوراء جميل ضمد112188

عذراء علي غازي112614
إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىانوار عبدالرزاق تاجر488706

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىحنير  محسن جمعة112490

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  حميد52311

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىرقية عباس جمعة112272

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىزينب محسن مشالي342973

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىشهد فاضل عيىس555415

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىشهد سعيد عذيب286363

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىبنير  مهدي عويد538571

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبدالكريم قاسم538587

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىحوراء ذياب حميد538569

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىلبن  سعدون حمود286724

بكالوريوس2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىسعاد جليل حسير 538567

ثريا قدوري محمدعلي112487
إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىنورية فرج حسن112610

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم عبدعلي342752

إعدادية2/ المصطق  32107الرصافة-بغدادأننىغصون مزهر عطية286717

دكتوراه2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرخالد محمود احمد73361

ماجستير2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراحمد كاطع حسن410366

ي عبيد490706
ماجستير2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعمار راض 

ماجستير2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي احمد داود175415

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان علوان418861

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرقصي سعد حسن176902

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرباسم جبار مريوش416590



بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرستار جبار ظاهر419658

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكروليد حميد رشيد490635

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرقاسم حسن حمود416427

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكربدر محمد يوسف410444

ي337689
بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكركفاح كاظم حساب 

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحسير  سعدون عليوي541976

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي جفات شاوي402251

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرقاسم محمود ضاجي413488

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعقيل قاسم مجيد71154

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعصام عباس لطيف501140

 علي501852
ي حسير  بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرناج 

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن حمود416441

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرميثم عبدالستار رضا173001

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكركريم حميد لفته422957

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي عبد حسن410242

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحيدر كسار حسن174559

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكررياض فاخر جاسم192264

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرجاسم محسن دهش416897

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد كرم قاسم175779

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمامون عطا عامر490643

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكركرار صدام شنون190207

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد سامي محمد479943

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد مختاض560799

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار حسير 410255

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعباس شيال فهد176969

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرصدام جبار عنصيل421228

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم علوان422945

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعائد هاشم كاظم417901

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرفراس علي عبدالرضا410121

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرزيدان خلف كاظم74656

ي422043
بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالزهرة مناب 

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكريوسف حنون عرمش480005

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  جالب410180

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد فالح حسن416705

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمصطق  منصور حسون421943

ي عبيد419460
بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحسام راض 

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمصطق  رياض غائب421795

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعمر علي عبود402152

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحسن حسير  كشكول417552

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرفارس عبدالكريم مجيد413815

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعبداالمير محمد علي192319

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم كاطع402203

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرجميل جاسم عباس406934



بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراحمد رشم محيبس421677

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراسعد عبدالرضا عسكر192182

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحيدر عبود منصور419752

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكربهاء عليوي حسير 490736

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرسعد طائح عباس416799

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرسليم حلو نعمة192328

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراحمد عبدهللا نعمة192224

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي محمود سلمان176309

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراحمد خالد عكلة423105

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرصالح سلمان حسن416638

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرسيف عبدعلي سيد174839

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمرتص  جاسم شنداخ422284

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرسامر عدنان عبدالرضا410564

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمصطق  كفاح كاظم490773

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي صالح غازي501460

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي احمد رشم191351

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي عبد سعيد479956

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراركان عزيز عبد71137

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي طالب جي 175157

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي صفاء حسير 402887

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكركرم كاظم فرحان419176

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد حسون عرين192343

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد رشيد حميد423087

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرصادق فالح حليحل175715

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرناطق صي  عكلة413497

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمهند ماجد جلوب402340

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي موحان كاظم191514

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمهند رشيد احميد560045

ي طاهر539771 دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمشتاق صي 

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن عالي نعييى501103

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد حاتم عكيب490632

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرخرص  حسير  عباس490634

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكربشار محمد يادكار190254

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمنتظر حسام محمد560794

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراركان عبدالحميد غائب192143

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحسن حسير  عباس192177

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي كرم قاسم337661

ي عبيد490732
دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعالء راض 

ي عبيد490730
دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكروسام راض 

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرفاروق عماد هاشم191265

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكربراء عليوي حسير 176651

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرجعفر صادق عبدالحسير 490641

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحسير  مالك خالوي413856



دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحيدر كرم قاسم419884

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  مالك خالوي410311

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمصطق  جالل جحيل416828

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرقاسم حسن عبد73467

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراسماعيل علي عبيد403368

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالكريم مجيد191459

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمصطق  مزهر خلف423021

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمهند رضا عبدالكريم420608

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرجعفر طعمة جي 190219

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعبداالمير خضير شهيب418710

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحازم حمود رسحان423051

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحميد علي نارص71171

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرسالم يونس سالم173219

ماجستير2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم نجم74215

ماجستير2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي ستار جبار191302

ماجستير2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمصطق  محسن فليح402792

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالجبار حنون417020

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمازن حميد حسن72548

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكررائد حامد غالي192365

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرفهد سعد رحيم560727

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل حميد542058

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكررائد صفاء حسير 175635

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعباس كاظم حسير 403565

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرايمن ماهر مهدي191274

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعالء جعفر هامل191192

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكركرار عبدالسادة حسير 192361

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحسير  فالح حسن191324

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم نارص416407

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرسيف الحق رائد فليح191502

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرالقاسم سلمان كاظم419330

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم خلف501759

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي جمعة قاسم192297

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرليث محمد جبار422867

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم حسن174353

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر سعد عبدالفتاح192214

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرهشام علي عبيد403527

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي جبار عطية176762

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد نعمة192259

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرابراهيم كاظم فرحان420654

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  شهيد421438

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراحمد مالك حيدر192207

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرسامر عبدالواحد هيالن72645

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرسيف محمد طاهر191453



بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي سالم محيسن172745

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمهند حسير  مرهج541993

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرموس عباس محمد191482

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعالء عبد الحسن اكريم72388

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم صالح192219

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحاتم كريم حاتم191438

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  حيدر191185

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرطه رشدي عبدالكريم501779

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعمار حسن حسير 72445

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي يونس سالم410500

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم حسير 410396

 علي حسن490744
بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكررسول لفته محسن479961

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراوس عالء خليل337457

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمنتظر فليح حسن423123

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكربهاءالدين محمد عبد479959

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرفيصل جواد كاظم192309

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكركاظم جواد عطار501477

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد حسام محمد174969

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراحمد نعيم علي190210

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمرتص  احمد حسير 490636

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرياس خضير عباس191527

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرنور علي ياسير 508344

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالحسير  صالح190286

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمدالجواد ضياء مجيد406935

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمنتظر جبار حسير 480066

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار حسير 560781

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعالء مزهر خلف490746

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرابوالقاسم محمد علي539766

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراحمد عبد سعد176113

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمرتص  عدنان بخيي 191353

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد نصيف191348

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرايهاب نجيب حمدان192149

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمصطق  حميد حمزة190291

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم كريم65104

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرسجاد حيدر شهاب191314

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمصطق  منعم كامل416676

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكريوسف محمد جابر192336

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرسيف يونس شيال406923

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرسجاد علي هاشم479800

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرغيث طالب وداعة73311

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمدصادق مصطق  عيدان413736

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرسمير كريم جاسم73538



دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي كريم جاسم192284

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس ضيدان191594

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي سلمان كاظم74662

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكركرار فالح حسن501524

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي احمد حسير 490640

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرموس حسن عبدهللا421842

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  سعدون542083

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمدالباقر شياع حسن190214

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحمزة احمد عادل191294

ي416814
إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعباس جميل راض 

ي71185
إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرسعد جميل راض 

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد غانم عبدهللا413820

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعليالمرتص  فراس عني 73456

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعباس عبدهللا عباس190230

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم ارحيمة490638

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي نجيب حمدان192157

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد عماد محسن192185

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرسجاد باسم عبد191557

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعزام جاسم محمد490642

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمصطق  خرص  حسير 191271

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكركرار كريم جاسم421277

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرذوالفقار علي نارص71258

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم نجم191244

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرسيف حسون عرين192163

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرليث حسن عبدهللا416561

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرسجاد صاحب هاشم501340

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم محسن172652

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد رشم74301

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمرتص  كريم حسن192348

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراحمد مالك ناموس191233

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكركرار حيدر عويد490743

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم حسن72668

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحيدر رعد مجيد501302

ي جويعد192269 إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكركاظم ناج 

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرنمير هيثم حسن501695

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي احمد حسن410208

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمصطق  الكرار جبار فاضل72470

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد صالح490639

ي يوسف محمد72489
إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمدتق 

 جبار حسير 74330
إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي محمد كاظم423003

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكركرار اكرم عبدالخرص 416512

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي مشتاق جمعة515341



إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمهند غانم عبدهللا413826

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم490724

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محسن190281

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعالء احمد زاير410223

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس محمد72684

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  نارص416779

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكركرار حسن حاجم337644

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرسجاد عيىس زري191508

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراحمد صدام محسن191488

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمومل عائد هاشم416372

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحسير  جميل محسن337522

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعبدهللا يوسف محمد191219

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراحمد حسن علي192354

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمعي   غانم عبدهللا402508

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحسير  ضياء جلوب416744

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعبدهللا خليل حنش72532

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرمحمد غزوان محمد74203

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحيدر خالد عبد191551

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرجعفرالصادق علي حسير 74285

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عبدالواحد هيالن190193

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرقيس فرحان سيد402077

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرحيدر هاشم سيد74640

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعدنان كاظم خضير403276

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرفاضل مطشر عبدالرضا71269

ي عليوي501036 بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراصيل ناج 

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرعلي مشتت شندي421363

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرنبيل طارق عبدالحسير 501660

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكرباسم عاشور عبدهللا413490

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكراياد كاطع حسن490742

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادذكركاظم هاشم سيد73801

دكتوراه2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىيشى محمد كويجة479774

ماجستير2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىانوار حسن زبون490460

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىنوال حميد ابراهيم192281

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىعروبة عبد هجام337315

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىمريم عاكف علي501070

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىزينة اكرم فنون174117

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىنىه رياض عبدالعزيز496811

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىشيماء فرج نحو174438

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىزينة احمد داود402394

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىخلود ابراهيم حسن73447

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىلىم جواد كاظم191532

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىقطرالندى حسن سويلم406926

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىزمن شهاب شذر421488



بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىنورية ليلو كاطع175522

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىندى مزهر خلف552089

ي402925  عبدالنن 
بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىعبير مصطق 

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىهبة سعد حميد191297

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىهدى عالء خليل337491

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىنور منذر خلف421995

ي191468 بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىزينب جبار عبدالنن 

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىسىح  سعد حميد73667

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىمروة رياض غائب490735

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىبان كامل فرج192293

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىفاطمة جواد عطار490713

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىفاطمة باسل فاضل434845

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىاخالص ليلو كاطع413504

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىابتسام رحيم حسن501605

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىفاتن حسن مجبل337738

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىهند جاسم نعمة175065

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىسناء عباس جبار176402

ي عطوان403494 دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىنادية صي 

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىخديجة ليلو كاطع541991

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىجنان حسون حاشوش72502

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىسحر ماجد حسير 479871

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  دوالب175255

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىيشى حسن عبد73513

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىعلياء عريص سلطان490734

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىنور عبدالسيد عاشور490748

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىسارة قيس خضير192138

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىابتهال خالد عبدهللا192288

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىزينب محمد جعفر190274

ماجستير2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىايمان عبدالجبار حنون420527

ماجستير2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىاخالص خالد عبد72565

ماجستير2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىايات جبار فاضل73433

ماجستير2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىخلود جمعة قاسم192300

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىزينب علي فاضل191569

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىبنير  داود سلمان72609

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىزبيدة محمد حسير 479914

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىايالف عدنان عبدالزهرة192167

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىزينب عادل رحيم402293

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىمريم ايوب يوسف191334

ي71126
بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىنور عايد راض 

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىبتول ميثم عبدالخالق479894

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىمريم حىسي جبار523640

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىدعاء حسير  ساجت192323

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىايه عبد صدام190262



بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىرجاء كاظم نايف480059

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىاالء خرص  حسير 542098

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىحنير  مهدي ساجت343274

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىرويدة باسم عبد191199

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىزهراء مصطق  عيدان416925

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىورود باسم عبد192139

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىغفران عطية عبودي190196

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىنورا جواد كاظم413803

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىرسور صباح سلمان191238

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىشهد جعفر طعمة190199

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىايات حسن هادي479830

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىاحمد طالب مزيد479970

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىذكرى كاظم حسير 420155

عذراء علي قاسم416969
بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىزهراء سمير عبيس73492

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىمنار ستار خضير192331

زينه سعد علي176469
بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىرؤى جبار خضير413747

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىاسيل عبدالجبار حنون191604

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىايات مهدي صدام231397

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىنور نجيب حمدان192358

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىرسل احمد رشم74318

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىشفاء حسير  ساجت501813

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىهبة نارص محمود72627

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىدعاء علوان مارد72580

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىريام خالد محمد191310

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىعواطف كاظم حسير 490633

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىورود عباس عبدالواحد542065

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىارساء ماجد صدام421752

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىحنان موس زغير278043

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىسارة خالد عكلة416392

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىمينا رشيد احميد541979

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىرندة محمد مجبل190202

ي403226  عبدالنن 
دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىسىح  مصطق 

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىضىح نعيم محمد191522

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىفاطمة مصطق  عيدان413727

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىانغام سالم ضعير 73335

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىرسل باسم عاشور192171

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىرسل خالد محمد74245

دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىوئام كامل فرج192179

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىنور مزهر خلف490718

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىهدير عبدهللا دنيف74277

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىدعاء عزيز طارش410424



إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىتبارك جاسم كعيد541987

ي501899 إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىفاطمه مشتاق صي 

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىزهراء كامل طارش417000

رفاه نعيم علي190247
إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد كاظم402687

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىريا وسيم عبدالرحمن176574

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىزينة سعد عبد190240

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىارساء خرص  حسير 523630

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىمريم احمد منذر73476

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىعفراء زياد دعير422556

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىحنير  مصطق  عيدان490739

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىهيام فريد سلمان517736

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىحوراء كامل طارش416954

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىنورالهدى احمد كريم542079

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىزهراء جاسم كعيد541983

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىمروة احمد حسير 490637

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالحسير  ساير177143

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىزينب سعد عبد191588

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىرهام محمد عبدالرضا191344

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىوسن هاشم الزم480075

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسون عرين192305

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىوفاء زياد دعير192340

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىافاق جواد كاظم177239

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىنغم رياض عبدالعزيز496882

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىاشواق عبدهللا طارش72696

بكالوريوس2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىكريمة هاشم حمدي192211

ي192273
دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىباسمة عبد راض 

ي سعيد416606 دبلوم2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىانغام خير

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىزينة صدام شنون421870

إعدادية2/ ذات الصواري 42108الرصافة-بغدادأننىمريم صاحب هاشم501395

دكتوراه2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير  عامر جرمط81650

دكتوراه2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار كاظم111414

ماجستير2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكررعد فالح حسن111323

ماجستير2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعقيل عودة حسان32272

ماجستير2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرضياء عبدالحسير  عبد111399

م399599 ماجستير2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرشاكر فاضل شي 

ماجستير2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم خميس111354

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكريش جلوب عباس399363

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرسعد عبدالحسن طعمة397683

ي منيهل540961
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرطالب ثاب 

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرشاكر ثامر بطان81623

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسن دواي زناد488947

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكروسام مشتت جي 398750



بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرنبيل داود سلمان81590

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرفراس كاطع نعيم488824

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرهشام سليم فنجان398768

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرواثق حازم عبدهللا397369

م399515 بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرثامر فاضل شي 

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  رحيم81723

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرنزار جبار وادي399554

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرثائر حازم عبدهللا397824

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد كاطع فليح111391

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرياسير  نوري عويد396946

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمرتص  باسم ريسان488745

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرثائر عباس عبدهللا396839

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار سهر32303

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرطالب نوري عويد32266

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي حسن عباس399705

ي488775
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرجعفر عبدالكاظم ماض 

ي111297
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالكاظم ماض 

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحسان علي لفته540759

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي عيدان حسن32301

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي كاطع نعيم505483

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرميثم كاظم علي81680

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي حميد حسن111434

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكررعد رشيد حمود396986

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرطالل عدنان شياع413695

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرخالد مجيد هادي540791

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمروان محمد جاسم111395

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد نوري عويد32311

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرنضال عبدالسادة كاظم111293

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرماجد عبدالسادة كاظم556315

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد خضير عباس32305

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكريوسف عبدالسادة كاظم556307

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرفرقان جعفر عبدالكاظم111464

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد سكر جلوب488864

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرباسم محمد خنوبة505461

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكررسول عيىس مهودر42079

 علي لفتة111302
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالستار فزع399390

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد صائب ناهي505488

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمهند حميد عنيد167504

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد زامل ماهر396635

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرامير محمد خضير167496

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحبيب حلو فهد111403

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد داخل حسن81703



بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمرتص  رسول نارص111274

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم اسماعيل111386

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرصالح عبدالسادة كاظم111457

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحوراء عبدالسادة كاظم111416

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  مزبان488861

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرامير قاسم سلمان167509

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحيدر بريسم مكلف396477

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرزين العابدين علي عكال81603

م111290 بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرطاهر فاضل شي 

ي حسير 111428 بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعباس ناج 

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسن نارص عبدالحسن396567

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير  حامد موس32279

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد درج يارس399175

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمهدي سالم مهدي488741

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرطه عبدالواحد كحيط111288

 علي عبدهللا167493
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعقيل عيىس كاظم488749

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرنعيم غيدان سهال111282

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي حمود عبدهللا81688

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعالء جلوب موس111279

ي فرحان540723 دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي صي 

ي81687 دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد لعين 

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرجبار علي فارس81677

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير  خميس فرج399467

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعقيل محمد كاظم111301

ي عبدالرضا498141
دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرضياء جوب 

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم جاسم81597

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرنافع داود سلمان32306

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل كاطع111326

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكررعد فري    ح نافل81698

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمهيب جليل عبد397344

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد وهيب جبار488832

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد سالم كطافة111346

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد سعيد حميد540757

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمرتص  سلمان ماجد81692

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمرتص  رسول مسلم399743

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعباس رحيم فاضل397189

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعباس عاشور يونس540717

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرقاسم زاير فارس488851

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرصفاء عبدالحسير  زغير111270

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعدنان عبد ناهي399689

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد كريم خلوف556365

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم كاطع111305



إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكررحمن نارص رايش505447

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحيدر صحن عبدالحسن556245

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمصطق  رشيد حمود396766

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم محمد540945

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحيدر شمال موس81707

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعباس محمد شاكر111436

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعالء سلمان علي505471

دكتوراه2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي طالب محل540731

ماجستير2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير  سالمة محمد488750

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  كاطع488765

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد جبار زيدان505491

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراكرم حسن عداي111384

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي ضياء محمود32290

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرهاشم احمد هاشم399821

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير  صائب كشكول111367

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعالء حسن طارش111309

 جبار والي399733
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي صالح محسن540739

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عبدهللا488740

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي رسول نارص111273

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكركاظم محمد جمعة81608

ي جاسم32288 بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعالء وهن 

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالكريم خلف111409

ي علي كريم32270
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمدتق 

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرفاضل عاشور يونس399797

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكركرار رسول نارص111465

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكركرار عباس غميس396491

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالخالق سليم556416

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرايمن رحيم حمادي540802

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالسادة كاظم111294

ي جعفر عبدالكاظم111405
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمدتق 

يل شاكر عبدالرضا167500 بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرجي 

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمصطق  صائب ناهي505480

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرسجاد علي كريم397158

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير  قاسم فرحان556292

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرسيف الدين عماد مكي540728

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمنتظر جواد عبدالكاظم399775

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعليحسير  نارص موزان540748

 علي حسن396887
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسن صباح حافظ81657

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد نعيم عبد488739

 علي يونس111339
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرزكريا يحنر كريم111452



بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي عامر جرمط111344

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم هميلة556300

 علي عيدان540744
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمرتص  مهدي طاهر556390

 خضير عباس81655
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد رعد كاظم111359

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالزهرة حسير 397883

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد محسن داخل396717

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد ماجد حسن81619

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم لفته399147

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمدالجواد علي موس111458

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبدالكريم سيد201862

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد سعد عبدالحسن399338

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد فارس كاظم81604

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكررسول قاسم محمد111415

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحيدر حامد موس32297

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرليث محمد ولي111277

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي سعد جاسب111376

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار والي399670

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي حسن فالح81728

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرامير مهدي مطشر397030

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسن عباس محسن111340

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعمار حطاب حمود488771

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمصطق  سليمان سبهان488848

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكركرار جمعة جابر111348

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمصطق  داود سلمان488794

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرسلطان حنتوش ساهي167513

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم فرحان556275

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد خلف ابراهيم81595

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسن علوان محمد111364

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل قاسم399754

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرفاضل جي  داود81736

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسير  عبدهللا396815

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرموس احمد هاشم397273

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحيدر غازي عواد111447

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي عمار حسير 32263

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمظفر جواد عبدالكاظم111461

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسن حامد فرحان111272

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرجواد صباح كاظم81621

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعدنان عباس دعير81704

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد رشيد505446

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسن عدنان عبد396526

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرسجاد جاسم مخرب556323



إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحيدر كامل عبدعلي488835

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكركرار عدنان سعيد81714

اد556504 إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرسيف صالح رسر

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير  عادل جلوب488784

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرسيف الدين عباس رشيد488860

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم حسن540780

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرزينعابدين عبدالرضا حميد556443

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالواحد ماهر556326

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير  حميد كاطع540788

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعباس هاشم سعد81729

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي جواد كاظم81672

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل قاسم399764

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرميثم جاسب اسماعيل111444

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء سلمان505476

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسن عليوي32283

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير  قيس عبد111369

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكركرار حيدر حافظ540753

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي فراس حسن397402

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم خلف397536

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم زبون81591

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالسالم نحو540779

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمرتص  صادق عبدالرضا488873

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق سالم حسير 488853

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعباس صكبان جي 111383

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد كريم صبيح81665

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي فاخر علوان111337

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن فالح81697

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي نجم عبد488843

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرموس مهدي سعيد488856

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي حسن محمد556257

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكراحمد رعد سادة556403

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عباس فعيل397849

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمدامير  عباس محسن397427

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي حسن طارش32329

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي جبار فرحان540734

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم مطشر540797

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم سيد201855

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرسجاد قاسم حسن540784

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد حسن488805

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرسالم محمد الزم556376

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرجعفر صادق عبدالرضا488846

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمؤمل احمد حسن540725

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرسجاد حيدر حافظ111470



إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد نزار عبد396511

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمرتص  عباس جياد540800

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي جعفر عبدالكاظم488830

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم فرحان556293

ي540741
إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمحمد رشك شق 

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعباس قيس موس81605

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرسجاد سعد كندوح517069

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرحسن قاسم سلمان32275

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعبدهللا ماجد حسن111397

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  جابر32285

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكركرار بهجت عبدالواحد397058

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمصطق  نارص موزان540750

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرعلي احمد خميس548094

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرمنير رزاق دعير556409

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرنزار فهد داخل111394

ي111350
إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكرصباح محسن مناب 

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادذكررشيد نارص حسير 540755

دبلوم عالي2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىانتظار طاهر حسير 111426

 علي حسير 81620
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىمن 

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىوفاء لطيف عبود561748

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىابتسام جاسم سويجت399581

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىزينب صدام محمد111375

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىنادية ثامر بطان488818

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىسهيلة يوسف علك540794

ي488763
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىايناس حمودي كوض 

هان166356 بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىماجدة عبدهللا رسر

ي164125
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىسهام جبار راض 

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىكوثر يوسف علك540774

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىايناس علي محسن397643

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىسهاد رسول نارص111275

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىفاطمة وحيد جي 81710

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىانتصار جاسم عبدهللا81690

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىمنتىه جاسم عبدهللا396595

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىسهاد حتيتة رحيمة81716

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىمنال جاسم عبدهللا111425

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىارساء داود سلمان111370

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىلمياء محمد مهوس81721

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىزينة طالب ظالل556281

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىهدى جبار فرحان111352

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىمها سالم شويطة488814

ي جاسم111454 االء وهن 
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننى

ي منيهل556261
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىفاطمة ثاب 

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىاقبال جاسم حمادي488841



بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىرشا رياض صبار32277

ي32310
دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىانعام جاسب مناب 

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىخولة فالح حسن399536

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىزينب حمود شاه81627

ى علي سلمان556286
دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىسناء قاسم حسن81727

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىانغام لطيف عباس399430

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىسوسن حسير  جي 32308

ازهار محمد علي540721
دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىرقية ماجد حسن396656

هللا خلف338745 دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىميالد خير

فاتن عبدالرضا علي81679
دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىحمدية خميس فرج81693

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىايمان ربيع جابر538607

ي منيهل556250
دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىزهراء ثاب 

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىانعام سلمان منصور81642

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىوفاء ابوالهيل حسن396691

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىخلود محمد جاسم111371

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىانوار محسن مزيغر540964

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىنغم كامل زغير111368

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىرواء محمد حسير 540772

ماجستير2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىرهام شاكر محمود32267

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىصابرين جاسم عبدهللا397133

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىغدير رعد كاظم111422

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىنغم ستار جاسم81648

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىتمارة ستار جاسم81735

نورالهدى علي محسن399785
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىفرقان عبد حمود556423

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىزهراء جعفر عبدالكاظم111410

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىهناء عيد غانم32292

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىرشا فخري عبدالسادة32260

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد جاسم81612

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىزهراء فاضل جبار396920

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىلقاء ستار حميد399044

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىنور محمد عودة488876

حوراء علي يوسف366776
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىارساء كاظم جاسم81599

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىازهار كريم عبد81596

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىغفران ماجد صبار167507

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىنور سعد جاسب111456

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىعبير هادي صالح32281

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىنورالهدى محمد ابراهيم111423

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىكوثر مطر عبد397072



بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىزهراء عمار خوير399721

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىكواكب مطر عبد540746

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىنورة نوري جبار111419

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىاالء ماهر محمد556434

حنان علي حسن111438
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىنورس ستار حميد81652

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىاوراس علي محسن505443

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىياسمير  داخل نعيم488803

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىغفران هاشم ماجان111429

نورالزهرء علي موس111475
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىزينب علي حسن396870

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىزهراء ضياء مانع111451

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىرنا سكر جلوب397609

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىسارة سكر جلوب111412

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىمريم عواد حاتم540770

رسل علي نارص111361
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىرؤى ابراهيم خزعل81640

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىعذراء جعفر هاشم81734

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىرسل ستار عابر397005

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىميالد محمد حسير 111453

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىنور جبار سيد81622

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىارساء جبار زيدان488790

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىحوراء جمعة جابر32287

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىارساء محمد داود111313

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىجوان حويثم كعيد81664

دبلوم2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىهبة حميد عبد540952

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىزينب موس عبدالحسن111358

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىهاجر محسن داخل399124

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبود زغير540787

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىانوار كريم عداي556335

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىرفل رسول حامد81684

اد556540 إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىطيبةزهراء صالح رسر

 علي111284
إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىرقية حسير 

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم جاسم81609

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىنورالهدى جمعة جابر111331

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىزينب عمار كون111439

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىريام احمد زبون556459

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىزهراء حيدر جبار111320

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىزينب علي كريم81668

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىارساء علي يوسف366731

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىنرمير  عبدالكاظم كريم540765

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىايالف رسول حامد111278

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىتقوى بهجت عبدالواحد397585



إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىهدى جمعة جابر111335

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىزهراء صبىحي عبدهللا111315

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىنرجس جواد عبدالكاظم111466

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىقمر عدنان عبد81618

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىلبن  محمد ابراهيم111377

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىهاجر طالل عبد81725

ي فالح81743
إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىانتصار راض 

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىرقية حميد عبد540949

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىزهراء رعد فليح81740

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىاسماء ابوبكر ابوبكر488808

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىافراح فالح حسن399810

بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىسليمة عبدالواحد كطافة397090

اشواق وحيلي محمد397947
بكالوريوس2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننى

ي81661
إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىهناء عباس ماض 

إعدادية2/ عمار بن يارس 32109الرصافة-بغدادأننىنضال جاسم عبدهللا81611

ماجستيرنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحامد صباح حليحل456880

ماجستيرنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحسن حسير  عبدهللا60938

ماجستيرنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعبدالحسن مجيد سلطان542034

ماجستيرنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم سادة192937

ي حميد498064
ماجستيرنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمد حسوب 

ماجستيرنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرنشأت عبدالكاظم معيلج457212

دبلوم عالينيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراحمد ثائر علي192973

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكربهاء فاضل مسلم522725

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراسعد شوال عيىس337869

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم عبداالمير101511

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحسن جبار زيارة340618

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرزيد منعم كيطان194129

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرسعد عبود نعمة340994

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرناظم محمد ندب462290

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرنعمان علي احمد462028

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمهند صدام محسن280013

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراحمد جبار فرحان457172

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعامر فاضل ابراهيم194142

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكروسام نعيم حسير 460094

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمنار عواد صالح456939

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراياد فيصل عبد542133

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراحمد سالم حليحل457075

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراسماعيل محسن علوان456745

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرصباح مهدي صالح102882

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرسدير صبىحي كاظم457271

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعالء كامل سلمان460859

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرميثم داخل محيسن460395

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن كي 70733



بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكررياض صدام والي340847

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكريارس محمود يونس104039

ي279804 بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمود شاكر لعين 

ي241983 بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكررائد خلف عبدالنن 

غام عادل محمد101887 بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمد زورة كاظم193023

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن عبدالرضا460228

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراحمد جبار جاسم497941

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكررعد ياسير  خضير61705

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبد كي 340313

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم نوري279645

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعلي رسن حسير 105966

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعلي حسن عبدعلي192990

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد عبد241457

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرزين العابدين محمد فاخر192976

ي محمود يونس100874
بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرهاب 

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرسالم عبدالجبار جواد279947

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالستار زاير542108

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحيدر علي محمد103648

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرايهاب حسير  ذروان517918

ي105223 بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكركرار خلف عبدالنن 

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح مهدي337996

ي341044
بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحسن مصطق  عاب 

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرخالد صدام محسن106112

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعادل عبداالمير جازع194182

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرصفاء زوين محمد194131

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراحمد حبيب توفيق340819

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراياد عبد عبدهللا100364

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكررائد عباس خلف61566

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعدنان خلف عبيد457046

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراحسان حسن عبد460362

ي103711 دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكررافد خلف عبدالنن 

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرموفق مجيد رحمةهللا340333

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعقيل حميد زامل340434

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعامر وهيب مكلف194166

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرفائز عبد كي 60972

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرجليل حاتم عطية340515

ف عالء عبدالكريم457119 دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرارسر

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراحمد عباس حنظل460340

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعبداللطيف صالح حسير 340707

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراحمد حسن عبدعلي70770

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم هليوي498001

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد338067



دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعلي عبد كي 70754

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرثامر حسير  عطيوي194170

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرتحسير  عبدالرزاق شندل542150

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد عبدالكريم522874

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعادل عبدالصاحب كريم194188

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعلي حاتم عطية106587

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرجعفر خليل ابراهيم61532

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن جاسم279492

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعدنان عيدان فالموز522655

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحسن باقر علي338223

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  نعمة194119

هللا محمد522912 إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعلي خير

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعمار جواد كاظم497935

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعبدالوهاب احمد زبار105755

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعلي محمد جاسم101760

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحيم كاظم460754

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعلي محسن كي 192965

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراحمد تحسير  عبدالرزاق547499

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرفاروق محمود فخري498385

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرضياء ثائر علي101654

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرسجاد علي مولي279436

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرانمار عالء عبدالكريم338361

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراحمد سعد وهيب61741

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد فاخر340297

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراكرام عزيز كريم279890

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمسلم عقيل وليد242136

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي طالب كالوي341081

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحسير  ماجد عبدالحسن460156

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحسير  محسن كي 280157

 فاضل علي106558
بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي279824 بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمهند شاكر لعين 

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد محسن242317

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعلي كريم مطشر192985

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعلي محسن عبدالرضا462112

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمد ثائر علي106019

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم سالم100268

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرزين العابدين لطيف ضايف102958

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالجبار احمد462443

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالزهرة شنيشل337939

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراحمد نارص هيلي460248

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمصطق  مهدي معارج498346

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالكريم جاسب542146

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمصطق  جميل كاظم61458



بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعقيل كامل ظاهر194126

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن جهاد106671

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعبدهللا احمد جاسم61442

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرابوالحسن عادل محمد102603

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل حسير 542116

ي105300 دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكررباح خلف عبدالنن 

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراوس احمد دحام194140

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمرتص  جبار وحيد102714

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحمزة حامد خلف61477

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكررسمد رعد هادي194135

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد محسن279861

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد كاظم106339

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعباس عقيل وليد242168

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرليث ايوب علي337969

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمدالمهدي صالح محمد104457

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحسير  طالب حمد99820

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراسدهللا احمد رشيد41282

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسن عاشور497959

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسن مجيد542010

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكركرار عائد سلمان462379

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعالء ثائر علي194137

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرطارق محمود فخري498136

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء طالب456785

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكاظم رحيم194122

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعبدالوهاب محمد وهاب194158

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحسن صفاء زوين100680

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعباس محمد حسن194134

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحسير  وليد خالد462014

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكراحمد ابراهيم مراد340494

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمصطق  خالد ابراهيم105588

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالمهدي عبد194130

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم جاسم462359

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحسن احمد كاظم100495

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعلي سعد عبود456809

 علي محمود337833
إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمد حامد عبدالسادة104281

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر فائز حنون340784

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرذوالفقار مثن  عبدالقادر101949

ي542138
ي خالد غن 

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعبدالغن 

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرجعفر فرج جبار105888

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعلي اكي  كريم قاسم104493

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحسير  حسن زغير104938

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر موس241350



إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكربكر اياد زوين100418

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد صلف105159

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحيدر صباح محمد106284

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعيىس حيدر موس241847

هان460267 إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمرتص  ابراهيم رسر

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحسير  عقيل وليد242272

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعباس نارص هيلي340925

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعباس حسن زغير104975

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحسير  صفاء زوين101374

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبدالمطلب غضنفر498099

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحسن طالب حمد280094

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمصطق  رائد داود242089

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرمرتص  تحسير  عبدالرزاق547497

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرحيدر مهدي تويك192994

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرظافر محمد عبد61421

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعمر عبدالستار محمدصالح104376

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادذكرعالء موس نورمحمد61407

ماجستيرنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىافراح كاظم قاسم104132

دبلوم عالينيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىازهار محسن محمدحسن490757

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىيشى عزيز فنجان61493

سليمة جلوب غالي193022
بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىميادة مهدي تويك340397

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىمها فاضل عيىس498185

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىفاطمة عويد عباس462133

خالدة عبدعلي هاشم341130
بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىايمان خرص  سالم521056

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىنهلة عبدالحسير  شندل542148

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىازهار سعيد مطلك498234

ميعاد عبدعلي حسير 457336
بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىجواهر كي  يونس105350

تغريد محسن علي242221
بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىغسق عبدالمهدي زغير106306

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىذكرى حمود عليوي101203

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىزينب يونس جارهللا101280

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىايمان حميد كرم460043

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىميادة كريم اسماعيل194138

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىعذراء فاخر بجاي97522

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىانوار هادي صالح106360

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىهويدة مبدر عبد61182

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىشهد اسماعيل محسن456719

ي279630 شيماء شاكر لعين 
بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىسارة حمزة حميد522990

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىسجا صباح مهدي338046



بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىغفران فالح حسن70674

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالواحد هادي340754

اس كامل عباس194146 دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىني 

سناء عبدالرحيم علي151449
دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننى

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىربيعة عبدالحسير  كاظم193014

ي194121 دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىرانيا خلف عبدالنن 

هللا محمد522789 إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىذكرى خير

ماجستيرنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىنور عباس حنظل460319

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىغدير محمود فرج99729

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىصفا حسن جبار522845

 علي102909
بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىسارة حسير 

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىرسل نجم سوادي61351

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىريما حمد ثجيل340874

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىايات محمد حسير 61251

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىحوراء زورة كاظم104085

فرح باسم علي241392
بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننى

دينا باسم علي241415
بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىنبا محمد كاظم61307

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىعبير فرج جبار105814

 علي مالك194125
بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىحنير 

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىايات ضياء خضير279579

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىدعاء محسن كي 280188

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىهدى حمد نعيمة457235

ي كحيط61687 بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىدعاء صي 

زمن علي حسون241268
بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىبراء فالح جاسم97479

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىحوراء لفته حمد224072

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىسارة نوري جبار61215

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حسن راشد101823

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىكوثر مهدي معارج498032

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىالبتول حسن عالوي192948

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىهاجر احمد محمد241298

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىايه نجم عبدهللا192981

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىهدى رحمن رشك97169

زهراء سامي جبار460517
بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننى

ق محمد فاخر192961 بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىزهراء سعد قاسم97185

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىمريم جبار فرحان103777

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىنىه عبدالواحد هادي340414

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىميالد كامل عزيز194152

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىاالء قاسم حاتم192997

االء علي حسير 193026
بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىزينب علي حسير 193028



بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىفرقان جواد كاظم279410

ي كاظم194177
بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىايمان باب 

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىنجاة قاسم حمادي462266

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىنورة محسن كي 340373

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىزهراء نزار عبدالجبار279556

دعاء علي حسير 460786
بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىرسى عالء حسير 104792

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىارساء سعد قاسم97500

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىفاطمة عماد محمد192956

بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىرسل سهيل نجم61282

روناك حسن كرم علي70697
بكالوريوسنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننى

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىجوان هاشم جاسم104723

مروة سامي حسير 193010
دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننى

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىنور محمد حسير 61371

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىرغد عدنان مسلم61329

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىهدى محمد عطية279518

دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىوالء محسن لفته101704

سارة حسن كرم علي70714
دبلومنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننى

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىهاجر اياد زوين106175

 علي60885
إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىزينب حسير 

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىسىح  رياض محيش103977

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىسىح  عبدالواحد هادي61638

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىهاجر قاسم حاتم193004

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىمريم صباح مهدي338293

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىايات مهدي عبدالمول280208

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىسارة احمد محمد241205

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىايات عالء حسير 101444

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىحنير  حسن باقر338135

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىميس ماجد فاضل552040

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىسىح  عبدالمطلب نعمه106524

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىتبارك خليل شوكت103924

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىزهراء عماد محمد192927

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىحوراء عصام سلمان103830

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىزهراء قاسم عبود101592

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىارساء نارص هيلي340967

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىحوراء محمد حسير 105061

ي رحيم هليوي340471
إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىاماب 

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىفاطمة عدنان خلف456990

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىمنار احمد عالوي522916

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىدعاء رياض محيش101000

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىاالء قاسم كاظم460666

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىحوراء طالب حمد61663

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىزينب علي حسير 105705



إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىوفاء فالح حسن194198

إعداديةنيسان9 421102الرصافة-بغدادأننىنهلة ابوبكر عبدالرحمن456689

دكتوراه2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعامر صالح علي198207

ماجستير2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسن جبار حسن112225

ماجستير2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمؤيد جبار حسن141216

ماجستير2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرزيدون وليد سلمان291530

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمصلح حميد علوان55796

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعمار عيدان علي291419

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي بطل وسيج55949

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرجبار هليل راشد431106

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكررحيم كامل زغير291429

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكررحيم شحيت بهش198177

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكررعد جابر ام معير 291973

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمؤيد خميس حطاب142410

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسمير رسول عبود283832

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرجاسم فرحان عبدالحسن140255

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعدي حميد سلمان430879

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم عطار283624

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسعد عبعوب مساعد142069

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن ترف مجلي140688

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكروسام مىحي صالح140544

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسالم عبدالواحد جيجان140515

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكركاظم موس مهاوش140527

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراسامة شمام خيون291398

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكررائد حسن علوان56108

 محمد جي 336285
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبد ياسير 140702

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي جبار شنير 336488

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي نارص291545

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرخليل ابراهيم علي336680

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحيدر حميد اخشيش291791

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحيدر سعد عبد291909

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم فالح292068

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالواحد حرجان431104

 علي طعيمه141856
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحيدر ابراهيم مصلح140862

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحيدر موحان عليوي283618

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحيدر فيصل دواي199809

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسن علي طعيمة140553

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرفاضل ابراهيم عناد56091

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسعيد حسن خلف200489

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكررحيم عبود مسعاد202131

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد سمير ستار140893



غام باسم عبدالحسير 430862 بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد زغير ممدوح291774

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم علوان291362

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم الزم141899

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعباس عيدان ميلي140244

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرنعمة كاظم ابوشنون55838

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  ماجد جي 511729

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرخالد وحيد بدن511695

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرضياء خالد تركي291519

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسن رحمة طاهر291779

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن جميل محمد283514

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرامير محمد عبد511708

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي مناف علي140532

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسعد محسن عبدالرضا141269

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  جليل55950

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي زاهر جهاد142076

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم فالح291871

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد جواد كاظم431061

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعمار حسن جاسم291466

ي201860  كاظم لعين 
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمرتص 

 علي112195
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح جي 142542

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرايهاب رزاق الهب291548

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرجعفر علي عبد291374

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسعد جواد كاظم198258

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  ابوكيف199981

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمرتص  خضير عباس55953

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالكريم دواي336855

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرهادي حسن مكلف199741

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمصطق  منصور كريم55986

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرهمام احمد عليوي141476

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكركرار حسن جاسم291478

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسالم جمعة عباس199931

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار حسير 56074

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي بدع336927

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي نعيم عبدالزهرة202127

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسالمة مزبان فضالة291691

ي ناهي141106
دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرستار شمىح 

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعمران داري جعفر140717

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد بستان مخرب55821

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسن عبد حميد511696

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراراز فؤاد علي291900

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرصالح جي  عيىس140517



دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد اشنيشل درسر291458

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرفائز جثير داخل55876

ي ناهي141115
دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرجبار شمىح 

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحسن شبيب مري142323

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد نجم عبد202154

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  ستار جي 55916

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  عبداالمير عبدالرزاق555507

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسامح محمد عبد511737

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعامر رحمن خزعل291552

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمرتص  حافظ طالب141802

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عباس حسن336952

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرصهيب مختار عطية56029

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعدي عبدالزهرة نارص199978

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي جبار رضيوي202137

ي291939 دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحيدر غازي لعين 

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي برهان فرحان55946

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرباسم كاظم شنادل291503

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرصادق حميد رسحان191562

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد غازي كاظم198420

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكريارس علي حسير 202135

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمرتص  غازي كاظم199986

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي غالي محمد291496

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرازاد فؤاد علي140888

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  هاشم عله141886

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد عطية ابراهيم525793

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعالء حمدان سكر291670

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكركريم حسير  زاير291949

 علي عبد143768
إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكررمضان جبار علوان511735

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحيدر مزعل جري511694

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعمار ريحان عواد291847

 صادق دلي291826
إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي طعمه حريصه336363

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرجبار عبدالسادة رسي198522

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعباس حيدر مطشر336256

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرجعفر درسر عطية283609

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسن خضير عودة336548

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرانور عبدالجبار شمة283604

ماجستير2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرانور مجبل امانة199940

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكركرار محمد حسن540058

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي نجم361281

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحمودي صباح حمودي292000

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد جواد محمد55845



بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحسن حسير  مسلم202129

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالزهرة حسان198230

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق سلمان201889

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعبدالهادي حسير  داود198319

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  سليم داود140217

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم عبود511733

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعباس حسن مطير283820

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرابراهيم محسن فالح55908

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكريوسف حسن معارج431056

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرهادي سعدون محسن141312

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  مهدي زغير336518

ي141086
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحيدر اسماعيل مناب 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح حمدان199983

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالواحد حرجان430992

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم عبدالعباس56023

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالعظيم مراد199796

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكركرار كريم فنجان540075

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمرتص  كاظم عيدان364504

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسعد كاظم ابوشنون55828

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعالء رعد فاضل202108

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرنور مهدي عبدالزهرة291462

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حسن عودة55974

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحيدر علي محسن140712

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي نايف درسر291472

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالرزاق عاشور200500

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم مجيد197930

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد رزاق جبار141316

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي محمد جبار56114

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد طعمة عباس430893

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعمار رحيم عبود291816

ي141397
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسام سمير راض 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد ركان نجم291857

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس عيدان140748

 علي142358
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكريارس حسير 

ي طاهر55957
 
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد ارزوق

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعقيل جبار جميل200038

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمصطق  سالم عايش291809

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرامير باسم عبدالحسن431070

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد المصطق  خالد ادخيل431089

ي291465
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي سمير راض 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح مهدي199936

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعمار خالد تركي55869

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسيف علي ياسير 201864



بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد عبداالمير جواد511169

 علي143809
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرامير حسير 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحارث خالد سلمان431091

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكركرار طاهر عبد201870

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح مهدي199867

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمصطق  ستار مريوش560123

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  شاكر جمعة511711

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد مناجي141305

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم عودة55928

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد عالء عبدالحسير 198118

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي خضير عباس291784

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمصطق  عادل اسماعيل56157

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعالء جثير داخل55939

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكركرار فرحان عطي55794

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي نارص عبدهللا197914

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار محمد141522

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكررامي فاخر ثجيل202148

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي عادل ابراهيم540056

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرميثم موحان عليوي55951

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعقيل كاظم نعيثل143339

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد ساجت منشد291438

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا عيدي291565

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد نايف درسر291471

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد محمد جبار112037

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسيف صادق سلمان55901

ي جواد152342
 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي شاع

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 56097

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمنتظر جعفر حسير 142201

 علي حسير 198269
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعالء فاخر الزم140665

ي خميس55903
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي هاب 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحيدر عادل ابراهيم55920

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل موس336868

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد سمير ستار55983

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم محمد199989

 علي جويعد200005
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرياسير  سعد موس56046

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعماد احمد محمود291358

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرهشام كاظم عبيد140722

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد خرص  كاظم140928

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرصفاء تحسير  عبود112168

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعباس جبار عبود191317

ي وادي55989 بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي لعين 



بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرفارس عايد كامل56043

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسجاد علي ياسير 201866

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسن هادي رحيم198338

ي خميس142436
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد هاب 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد زاهر جهاد199955

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن فالح141133

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي طالب عبدهللا336573

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم جبار292045

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعباس رحيم عبود199976

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرهشام محمود حسن291538

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس حسير 431080

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد فؤاد علي141761

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرجعفر جبار شنيل336448

 خضير عباس141063
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعبدالسالم مهدي صالح112215

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرليث هيثم عبدالكريم198379

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرقادر عبدالكاظم فرحان291409

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم سلمان56033

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  حيدر رحيم291841

 علي شناوة291802
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعقيل محمود حنضل56000

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعالء خالد تركي55948

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد رحيم جي 202147

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي مىحي صالح142094

 كامل جي 142054
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  فاضل كاطع198294

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي السجاد منصور كريم140846

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمنتظر سعد علوان140876

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار طشاش141261

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد ماجد حسير 430855

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكروليد صبيح عليوي518428

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسيف حسير  حمد199882

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكروائل جواد كاظم112058

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرفرقان حازم ذياب431110

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس شنيشل140897

 علي140780
دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعقيل حسير 

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  ساجت منشد291434

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعبدالعزيز عمر كامل202152

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسجاد علي جاسم291560

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكريوسف غدير عبد55808

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكررافد محمد مناجي140873

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرجعفر غانم حسير 199840

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرانور لطيف نايف191558



دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعدي صدام حسير 141430

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي جمال عبدالرحمن540076

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرستار جبار صدام142102

ف141447 إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكركرار حازم مشر

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد فاخر ثجيل202150

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  خضير عباس56067

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرصادق علي كاظم291961

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد مجيد140975

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم حسير 112098

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسيف علي نعيم202124

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد جبار محمد291738

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراكرم سعد كاظم199998

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكريوسف طالب مطلك140774

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكريوسف احمد جبار191242

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  خالد صالح291770

ي رسن336848 إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمرتص  خير

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  صباح ثامر140708

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان جميل336648

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكربنير  خليل ابراهيم336935

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمهند عبدهللا كاظم191061

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  زيدان خلف511705

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسجاد عبداالمير رسن56055

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحيدر فالح حسن141468

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحبيب مهدي حميد164898

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  سلمان141348

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد جارهللا حمود55924

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد فرحان شطاوي191095

 علي بطل555518
إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمصطق  اياد عباس202153

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي صدام موس112364

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعباس فيصل حميد336595

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد روي    ح140841

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكركرار علي بدن140705

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعبدهللا رمضان جبار142496

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسن حمزة سعيد202128

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  صالح جي 431077

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحيم محسن336615

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد صالح حمزة142575

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي نجم عبد283596

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسن عودة142124

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  سعد موس291514

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد هادي رحيم112031

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد وهب جي 112166



إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعمار علوان عبدالرضا141033

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرسول روكان511709

 علي تمكير 140710
إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمرتص  كامل جي 141496

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرصادق عدنان جري141241

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرياسير  طالب مطلك140728

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراياد فاروق علي291507

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكركرار محمد مناجي141025

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي ناجح عبدالزهرة112093

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرسجاد علي عبد291754

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسن فاضل نارص511721

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح كريم140756

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي عباس حسير 336477

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي عمران داري112234

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرناظم سالم ناظم200023

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكركرار انور صباح291890

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمصطق  جمال عبدالرحمن541397

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  حامد حسن541400

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي صالح حمزة55931

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد صادق جعفر199960

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرهشام كريم صبار199704

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمنذر اياد عبدعلي511691

 علي141051
إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمود حسير 

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم محمود141278

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدالزهرة جاسم291982

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  حسن منهل112034

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكراحمد علي عبدالحسن141341

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد طعان112101

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحميد جاسم292024

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرغدير خليل ابراهيم336541

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد مصلح حميد55872

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكركرار ربيع خميس140818

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمؤمل فاخر الزم112052

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرباقر علي كاظم291760

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد مؤيد سامي202111

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمنتظر جاسم ضايع141411

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكريارس عامر علي142515

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرطه علي كاظم336414

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرقصي عبدالواحد حرجان431103

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكررسول فيصل حميد336586

ف141285 إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحيدر حازم مشر

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي ستار جبار140796

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسير  خلف سنيد198385



ماجستير2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي عبد قاسم112014

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم صالح200493

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسن حرز لفته55991

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرخالد ادخيل رداد430874

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكررافد رمضان نعيمه198435

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكررعد محمد رستم56130

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرحسن كاظم سلطان55860

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعماد عطية لفته55866

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم صالح430897

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالواحد شجر140915

 علي142448
إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرجعفر حسير 

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالزهرة جاسم199763

ابتسام علي طعيمه141866
ماجستير2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننى

هللا جريو431116 ماجستير2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىهبة خير

ماجستير2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىاالء كاظم عبدالعباس55930

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىماجدة حسير  علوان141458

ي291700
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىلمياء عبدالمجيد عاب 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىفاطمة خالد ابودعير291488

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىجنان عبدالواحد علوان55942

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىمديحة عبداالمير مزبان291394

ى دواي رشك143496 بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىنداء كاظم داخل291695

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىعواطف شاكر غانم141321

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسن عودة202098

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىجنان عباس لكن141330

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىايمان جاسب كريم336398

جنان خالد تركي55938
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىاشواق شاكر حميد511699

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزينة عزيز حمود56059

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىاحالم كاظم سوادي140521

 فؤاد علي511723
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىافير 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىمديحة مطرود جعاز511704

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىسها عبدالزهرة داغر199993

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىنور عبدالسادة عبدالرضا201893

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىفاطمة كريم رضا140954

ذكرى جاسم نعومي141211
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىجنان ساجت ارسار140205

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىارساء فيصل حميد142585

شيماء راشد علي541399
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىاية عامر هادي140856

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىبتول كاظم شنيور291444

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىاحالم كاظم عبدالعباس202145

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىنورس شهاب احمد112091



بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالحسير  عطية140519

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزمن حسير  حمد525829

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىبسمة شهاب احمد141237

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىسهاد شهاب احمد142220

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىهند محمود شاكر430884

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىصابرين كاظم عبدالعباس142375

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىنور الهدى كامل جي 141505

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىنور فيصل حميد142594

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىمالذ ثائر محمد291390

امينة غالي محمد55403
دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىابتسام قاسم شبوط55979

ي291453
دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىخلود تولة راض 

حنان علي حلو291382
دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىسوسن نارص حسير 291404

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىسلىم جبار كاطع140557

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىوفاء عباس لكن291522

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىجنان صادق جعفر198468

ى جاسم لفته202146 دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىامينة فرحان عبدالحسن141391

وق ساهي محمد143561 دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىرسر

ي199974
دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىبثينة ظفير حسوب 

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىرنا نارص حسير 349840

ي511688 نجاة كاظم لعين 
دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىاديبة خضير محسن200002

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىرسى رعد جاسم291441

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىمروة صي  الزم142185

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىتحرير كاظم شنيور55955

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىضىح كريم جبار540074

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىسىه رحيم عيىس362826

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىهدى كامل محمود191500

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىعلياء حسن هادي56083

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىبتول فرحان غليم283524

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىعلياء فاخر ثجيل202151

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىسلسبيل ستار مريوش431050

اق جاسب كريم336269 إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىارسر

دجلة علي خضير511731
إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىامان كاظم اسمير141782

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىليل كاظم شاوي283531

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىرقية عباس عيدان140910

ماجستير2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  مسلم202095

ورود علي بطل55969
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىعذراء عبد حنون283561

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىسارة حسن عودة202103



مينا علي قاسم202093
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىضىح سعد وحيد291385

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىايالف خالد حمزة141104

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىصابرين يوسف عبدالكريم56069

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىرهام سمير رسول283841

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزينب كريم صبار200059

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىارساء داود كاظم200056

فاطمة علي حلو198357
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزينب عبدعلي عودة112082

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىامنة عامر حميد112114

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزينة جواد جاسم140704

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىضىح عبدالرسول رحمة511707

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىنور شاكر محمود201841

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىدعاء قاسم حميد541401

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىيشى حنش خليف140698

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزهراء جاسم مزعل55840

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىرسى توفيق عبداللطيف140936

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىحنير  مصلح حميد55894

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىفرح شاكر محمود199908

مها علي عبد291450
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىوالء فالح سليمان141843

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزهراء منصور كريم55880

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىلينا جواد جاسم140701

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىشيماء كاظم مجيد199972

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىحنير  جليل عزيز141488

ان عبد حنون55825 بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىنير

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزينب محسن جليب336624

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىارساء علي بطل55971

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىكوثر عبيد بجاي199921

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىسارة فاخر ثجيل202138

نجاة والي روضان201875
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد عبدالرضا200491

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىميسم جبار جالوي143566

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىقدس حميد كاظم199782

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىغفران عايد كامل56038

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىبسمة احمد مجيد201872

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىرقية سعدي خلف199968

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىحنان فاضل موس140700

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىرسور جعفر كاظم140733

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىشهالء ماجد جي 199859

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىصابرين كاظم مجيد202132

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىليلة حميد خضير55829

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىحنير  كاظم عبيد112159



بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىبراق صالح مهدي511726

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىهبة جبار هليل430990

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىشيماء كريم عبدالحسن200026

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىوئام سمير رسول291765

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىناديه جواد عبد العباس198193

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىهيام صدام موس141122

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىامل خالد مراد191556

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىلينا عباس عبد191047

ي حسير 140695
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزمن راض 

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىجنان فاضل موس140741

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىرسور ماجد عجالن291474

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىمروة ناجح عبدالزهرة141816

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىشهد سعدي خلف202122

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىعذراء صي  الزم141292

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىغفران عادل كريم363418

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىنىه طارش عبد202119

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىمريم كاظم موس141874

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىرقية عبدالحسن حميد142534

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىشهد ماجد احمد202107

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزهراء خالد ادخيل430869

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزهراء محسن خضير291424

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىمريم غالب جابر201885

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىنبا فيصل حميد336632

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىهبة احمد فخري56063

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىشيماء فاضل موس140968

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىمنار كريم عيىس55947

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىبان فليح حسن55853

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىسهاد حسن دفيل336896

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزهراء كاظم موس198068

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىشهد ثامر صائب202121

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىحال كريم صبار198484

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىهدير حامد فهد291556

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىشيماء ناجح عبدالزهرة112044

دنيا علي شلش336561
بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىاشواق كاظم مجيد197995

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىايهام عبدالحسير  قاسم525824

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزهراء حسن مطير365771

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىايمان سعدون جويد55885

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىهبة طالب مطلك55977

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىشيماء داود كاظم201869

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىرؤى محمد مناجي141794

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىحنير  ماجد حمود140891

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزهراء ناجح عبدالزهرة141824



دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىفاطمة صفاء مرزة200044

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىسحر عادل ابراهيم55960

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىشجن ماجد حميد140972

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىعلياء كاظم مجيد202105

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىمريم كريم قاسم55799

دبلوم2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزينب حميد سلطان201836

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىدعاء احمد روي    ح112107

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىتبارك حسير  خزعل328624

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىشهالء عباس حسباهلل198284

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىفاطمةالزهر محمد مهدي336918

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىلقاء حسير  ستار56009

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىبتول جاسم مزعل112172

م141300 إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىسوزان شكرهللا بير

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزينب سعد جبار199914

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزينب صالل عجىمي76406

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىغفران فؤاد موس142148

ي علي سعيد364389
إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىاماب 

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىشهد كريم سلمان336663

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزينة كريم جبار141995

زهراء حسن علي199949
إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىميادة صبىحي مجلي431006

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىسارة حسير  رضا329654

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىهبة حسن كاظم141356

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىارساء عبداالمير عبدالوهاب143615

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىطيبة جبار عبيس142302

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىسكينه عباس عبداالمير430817

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىشهد سالم فليح352711

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىلىم ميثم عباس112025

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىرؤى جمعة عبود141351

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىيقير  عبدالستار صالح200020

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىمريم عالء عبداالمير199849

تبارك علي قاسم194193
إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىكوثر محمد كشيش525493

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىاطياف عبدالرسول رحمة511702

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىبنير  عباس سايد141037

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىنبا هاشم علة198400

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىفاطمة يوسف حسن58689

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىكوثر عامر صالح202155

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم جبار142040

ي خميس291924
إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىضىح هاب 

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىسوزان هاشم عله199917

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىكوثر ماجد عجالن291459

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىبنون خضير عباس143872



إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىزهراء عباس عبداالمير430846

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىايمان سلمان بجاي140674

إعدادية2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىتبارك وسام عيدان119183

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىرغد ناهض علي560120

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىنجلة حسون خرص 140537

بكالوريوس2/ العبيدي 92111الرصافة-بغدادأننىفضيلة عباس عبد141251

ماجستير2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحسير  نعمة عليوي65479

ماجستير2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرميثم هاشم رسن16044

ماجستير2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي جميل هاشم551184

ماجستير2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرصفاء هادي عبادي561595

ماجستير2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكراحمد صالح الدين مىحي الدين507705

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرابراهيم عباس هادي551191

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمحمد غانم جدعان429895

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعادل وهب عبدي64775

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكررسمد عدنان عبدالجبار64620

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعالء صيهود سلطان429954

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم محمد335422

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم سلمان66954

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكروليد خالد حسير 335767

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحسن هادي هالل509041

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمهند حامد اسماعيل66069

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم محمد65501

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم فاضل عبد64671

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكروسام خليل صالح93812

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكررائد رحيم حسير 65555

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمصطق  ابراهيم خليل335603

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرسمير حميد رشيد330251

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعمر ماهود مسلم509046

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعمادالدين حسير  سلمان93462

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرغزوان ماهر حميد335823

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمحمود حسير  سلمان335479

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالباسط عبدالوهاب561450

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد عناد335579

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعمر سلوم اسماعيل94198

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرامير طالل مهدي330184

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحسير  عبداليمة خلف61459

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحمزة سعدي نارص429923

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمصطق  جمال رحيم66591

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرداود ماهر داود64970

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن جمال رحيم93900

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرانس عبدالستار محسن429850

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحمزة هادي هالل93625

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكررائد محمد كاظم429798



بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم خضير66492

ي عبد335895
بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمعي   هاب 

غام اكرم محسن429928 بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكراحمد عماد عارف335291

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحيدر رحيم حسير 93564

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرزهير جاسم محمد65446

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرماجد حميد كاظم65303

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكررسور كريم اسد28851

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكررعد حسب هللا جاسم64526

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي نعمه محسن335727

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكراحمد محمد حسير 93778

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرلؤي عدنان عباس335533

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرناهي معله عبد551178

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي جليل فليح430264

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرنبيل عباس جواد95449

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرثائر خماس هزير552961

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعدي نارص64830

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل سالم551188

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكراحمد محمد خريبط93727

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعبدهللا نجم عبد509066

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرابراهيم جاسم عباس65153

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمحمد نجم عبد509057

دكتوراه2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكروليد خالد محمود430012

ماجستير2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن نعمه16233

ماجستير2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرسيف سعد هادي64793

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكررعد مظلوم منهل506903

 علي حمد509716
بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحسير 

يف17035 بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكراحمد زغلول رسر

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرزين العابدين وليد خالد429313

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي مثن  صالح402729

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرصادق كاظم حسن429854

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح احمد33791

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكراحمد اياد علي64251

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكررسمد علي حمد509758

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكراوس يحنر لفته335402

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمؤيد صباح عبدزيد430240

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعمر محمود جاسم94008

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي ضياء عبدالجبار61323

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرموس كريم عبدزيد64045

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرليث علوان عبدالرضا16397

 علي فرج66007
بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرالصادق االمير 

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد عبدالرضا64804

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمنتظر حسير  احمد509748



ي اسماعيل65517
بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحسن حق 

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمحمد عيدان عذاب64851

 سعد جي 94069
بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرثامر علي عطية94305

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكاظم حسير 16454

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمحمد ماهود مسلم93499

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمصطق  جميل هاشم93682

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمحمد جمال موس65545

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر واثق صادق430187

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكراحمد صباح عبدالخالق330213

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم مهدي509051

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكراحمد حيدر فوزي335634

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي فارس بدري61377

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم حسون61642

 علي93512
بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحسام معير 

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرفاضل قيس جمعة65294

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمصطق  جمال اسماعيل94463

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحسن مصطق  عبداللطيف509734

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكروليد مهدي صالح66226

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرحيم حسير 509752

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد عجىمي509713

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرهشام سعدون حمود94219

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمحمد محمود مجهد61620

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرسجاد يارس عبدالحسن430039

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمصطق  خماس هزير328897

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعبدهللا وضاح رحيم66284

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحمزة عبداليمة خلف61495

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي المرتص  صادق عبدالصاحب509704

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكركرار رعد جي 16370

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحسن موس خالد430328

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم شاكر430112

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم هادي429946

ي موس429916 إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي ناج 

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد لفته65199

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  كاطع66024

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمصطق  عصام عبدالجبار335517

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرهمام كريم خلف429742

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم مجذاب64835

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمهند اياد علي64277

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحسير  حاتم جبار16655

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكركرار قاسم كاطع65972

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي حبيب علي66328

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمخلد ابراهيم جاسم65060



إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمهدي جليل فليح64600

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعقيل نهاد صالح159442

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرالحسن انمار ضياءالدين508579

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  كاطع66044

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعد كاظم65374

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عادل سلمان509640

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكركرار حيدر شعبان65053

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمصطق  عزيز شمام64071

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحسن فالح حسن66564

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي محمد محمود65031

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس طالب64294

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي عماد كاظم93666

ماجستير2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  محمود65242

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرضياء داود سلمان61312

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي صالح65353

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكررعد طالب طه65616

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكرحيدر عبداالخوة منذور65878

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادذكروسام هاشم خضير64129

دكتوراه2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىمن  حميد جاسم430141

دكتوراه2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىشهالء منذر عبدالحسير 509038

ماجستير2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىهدى رزاق كطافة64566

ماجستير2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىابتهال قاسم هادي335321

ماجستير2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىرنير  جبار سلمان509653

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىايمان ابراهيم حسير 93643

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىابتهال محمد مهدي64936

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىسعاد عبدهللا كاظم429827

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىاسماء عاضي هادي66658

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالقادر محمود64727

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىدالل جابر عباس65428

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىندى نجم عبدهللا429765

ي561462
 
بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىشيماء صبيح رزوق

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىنهاية رشيد قهرمان93527

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىاسيل جبار عبدالحسن17005

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىانتظار طاهر كريم64442

اس صاحب صادق65752 بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىزهرة ماهر داود61388

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىنوال محمدصالح ابراهيم545871

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىمنال زيدان صالح93879

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىصبا سلمان جاسم65434

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىنور وهاب عبدالرزاق429835

ي502475
 
بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىرندة عبدهللا شوق

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىرغد جمعة قاسم64929

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىرنا شامل غليم429194



بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىشيماء ناطق عباس330109

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىنور عادل سلمان509602

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىميساء سعد جي 330155

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىايمان فائق جميل28844

هدية فالح علي65735
دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىازدهار جبار كريم65120

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىايمان حميد مديح66139

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىمن  خليل ابراهيم61276

ي64916 دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىرؤى جاسم صي 

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىنادية هاشم عباس65651

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىهديل سيفالدين نوري64583

ي جابر551182
دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىرضية صىح 

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىصابرين محمود سلمان335460

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىايالف عادل سلمان509606

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىزينب حسن مجيد65132

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىشمس سعد مهدي94176

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىغفران اديب خزعل16384

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىابتسام غافل عبد551194

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىميس ابراهيم محمود335366

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىوفاء صبىحي ابراهيم64030

ة قاسم صادق66184 إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىامير

ق عادل محمد509649 إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىاستي 

دبلوم عالي2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىغفران سالم جابر66467

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىرغد رياض غزاي94107

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىرقية احمد محمد430206

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىرسى سالم صالح61542

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىريام محمود مجيد64458

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىشيماء حسير  هادي93744

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىرسى عالء موس61422

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىحنير  ماهر داود64960

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىانوار عبدالكاظم كاطع509724

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىشيالن جمال عبدهللا61606

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىبسمة عباس لطيف330342

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىانفال جمال رحيم65149

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىصفا سعد مهدي93763

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىحنير  عباس هادي508396

ق قاسم هادي335443 بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىنور عبداليمة خلف61486

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىورود نهاد صالح63900

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىميعاد عبداليمة خلف61446

ي اسماعيل65529
بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىمريم حق 

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىكوثر عباس حسير 64756

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىزينب فاضل كاظم93703



بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىجنان عباس يوسف429872

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىميالد عبداليمة خلف65391

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىزينب طه حسن64879

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىنورهان حسن مجيد65454

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىسوالف سالم صالح61552

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىميساء احمد مجيد94329

 علي66550
بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىندى حسير 

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىفاطمة رياض غزاي16409

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىهبة سالم رشك330204

بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىزهراء عبداالمير كامل64418

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىهدى شهيد صالح16920

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىمريم سعد جي 93714

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىامينة عبدالكريم احمد156318

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىارساء طه حسن64893

دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىتقوى جمال رحيم94158

مريم سهيل علي551169
إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىهدى حسير  كاطع65475

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىهالة حبيب علي65691

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىنورالهدى محمد عباس61332

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىرؤى عباس كريم65422

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىحفصة عمر محسن430002

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىبان عمر محسن429969

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىزينب عبداالمير كامل17121

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىنرجس محمد جاسم65222

يف65773 إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىعطاء زغلول رسر

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىنور حبيب علي65667

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىمريم لؤي كاظم330386

زهراء علي عبدالكريم17481
إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىفردوس سعد عجىمي16085

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىطيبة فاضل سالم64643

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىافراح عباس فاضل335503

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىرتاج عبدالكريم فاضل94127

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىاسفار ابراهيم جاسم65083

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىبان ستار محمد16666

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىطيبة نهاد صالح159451

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىاكرام داود سلمان388061

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىميس ناهض ياسير 16734

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىفاطمة كاظم حسن64952

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىايالف جمال رحيم16147

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىهدى عماد كاظم15927

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالكريم فاضل64705

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىسما سعد مهدي65460

 جاسم65413
 
بكالوريوس2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىرنا وق



دبلوم2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىكفاح نهاد جاسم94033

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىجوان جمال عبدالمجيد65682

إعدادية2/ المشتل االول 52112الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالزهرة خلف429858

ماجستير2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمنذر عبدالعزيز عبدالرضا58527

ماجستير2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرنبيل سعدون فيصل397894

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق عبدالحميد326460

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرطالل فخري خزعل509390

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرصالح غازي فهد326732

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرفالح نجم عبدهللا61975

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرفاضل فرحان خميس58292

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعلي محمد حسير 396569

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرقحطان عدنان غضبان396542

 علي62100
بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

ي سلمان509600 بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالنن 

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرامير احسان صادق61899

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرطالل خيون رسحان561793

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمعاذ عبدالرضا موس561573

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرزيد عبداالمير محمود291922

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرصالح ضياء امير 561795

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرسعد برهان احمد61854

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالسيد عبدهللا62173

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرليث شاطي بجاي509266

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرحيدر مزهر جسام155832

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرسالم ناظم جميل327350

ي صاحب509946
بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكراحمد شمىح 

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرنشات طارق حسير 396788

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكروسام فخري خزعل397212

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكروسام كيوركيس بنوئيل70974

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعباس حليم جاسم396498

 محمد حسير 71184
بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  هادي65220

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمنهل امير محمدعلي58228

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم طليع71820

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالواحد عبدالصاحب396872

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكراكرم طالب علي396814

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمحمد داود سلمان550909

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعمر ابراهيم عبدهللا155990

غام حسير  تاية71151 بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعلي وئام نعيم326940

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعائشة مصطق  عبد الحميد377824

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرصفاء جاسم محمد155810

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكررياض فاضل مالح71102

غام فاضل عبود561791 دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكررص 



دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعمر مازن عصمت396760

 علي58610
دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعمر محمد كاظم326615

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسن عبدعلي71430

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكربسمان عبدالستار عبود71908

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكروائل حسير  عباس70937

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرفالح حسن براج509251

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم رضا397832

 علي عبدالسيد326479
إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرحسنير 

ماجستير2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرحسن عواد مطرود396342

 محمد حسير 550942
ماجستير2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعمار كامل وسىمي58498

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعلي طالب حسن326749

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمصطق  زيد خالد71220

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمروان فارس جواد71935

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرحميد مجيد جنب229004

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  سلمان61833

 حسير  تايه71089
بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكراحمد عماد جميل63665

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكراحمد شامل كريم62129

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن فرج71963

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرابراهيم خليل ابراهيم550866

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمروان سلمان عبدالواحد71009

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمحمد فؤاد حمزة509614

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمد حسير 550890

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكراحمد محمد علي396371

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرزياد سعدي محمد70960

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرغسان حسن سلمان72097

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرصهيب حسير  تاية71076

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمحمد يحنر لفته62079

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعيىس فؤاد حمزة509612

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكركرار شامل كريم63850

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمحمد حامد شهيب71399

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرزين العابدين عصام فليح509603

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمصطق  خليل ابراهيم68354

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعباس علي فالح327567

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعلي اسعد ناظم397747

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعلي ثامر علوان326508

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرامير محمود حسير 68010

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالكريم حسير 397696

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكركرار منذر عبدالعزيز72120

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمحمد علي كريم155853

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرحردان صباح نجم61918



بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرايهاب كامل وسىمي71881

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكراحمد سالم جاسم68221

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمحمد قيس حسن71538

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكريارس عبدالجبار عبدهللا331034

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكراياد سعد فارس327413

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكراحمد محمد عبدالواحد70947

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكررامي صفاء عبدالحسير 58025

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرحيدر غالب طويش61867

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرنذير هاشم علوان550906

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعلي فالح مهدي429223

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالغفار جبار397955

ي550911 دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعلي محمود مشر

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد كاظم509276

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  سلمان58110

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعلي رافد حوم397602

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرفهد طالل خيون397018

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرحسن عالء مهدي509464

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرزين العابدين مجيد جنب295199

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمحمد رعد بهلول327319

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمحمدالجواد علي عبدالسيد71849

ي خضير عباس397670
إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمحمدتق 

يف رشاد550876 إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرحسن رسر

 علي خالد70930
إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمرتص  فاضل فرحان156032

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمحمد حسنير  محسن159348

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعلي بهجت محمدصالح545872

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعلي حارث حازم68064

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكراحمد خالد عجة156004

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرحيدر عامر عبدالحسير 397441

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكراكرام عبود صالح72147

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم جواد509608

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكراحمد فالح نجم62002

ي397148 إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرحسن ليث عبدالنن 

ي398016 إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمنتظر محمود مشر

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرذوالفقار وعد هليل61885

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرذوالفقار حسام عبدالجبار71145

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرنور حسنير  محسن159519

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرحسن مصطق  حمدي396623

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعلي فالح حسن397789

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعبدهللا قحطان جواد396842

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعلي محمد محسن429461

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمؤمل هامل كاظم396699

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكراالمير زيد عبداالمير291930



إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرحسير  خضير حسن68255

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرعلي عصام احمد502517

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرموس جبار كريم509546

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرصادق كريم كاظم67948

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرسنان محمد حسير 71029

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرناظم داود عباس509597

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرحازم داود عباس509595

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكراحمد عبد حسير 62145

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكراحالم رشيد حميدي561609

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمحسن كيطان حسن397238

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادذكرمؤيد غازي كاظم229217

دكتوراه2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىحنان جعفر طاهر71988

ماجستير2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىفاطمه نارص حسير 72009

ماجستير2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىجمانة غازي سلمان397806

ماجستير2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىهناء عباس جواد71194

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىمن  مهدي وثيج58364

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىزينب نارص حسير 61767

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىانتصار حسن براج550914

ي نارص396525
بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىسهام هاب 

ك72061 بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىهند كاظم نير

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىخنساء هادي جويد561803

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىزينب ستار عبيد561797

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىالهام خالد فتىحي561794

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىحنان حارز هادي502531

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىشيماء فاضل عباس396483

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىبلسم محمد حسن550824

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىلينا قاسم كريم68293

فرح امير محمدعلي328574
بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننى

هدير ماجد علي326572
بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىمروة هشام خليل550896

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىسباء ماجد سبع326497

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىنور سمير عبداالله561796

رسل فالح علي397734
بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىحمدية رحيم عاجل327059

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىسعاد سلمان عبادي71111

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىبدرية محمود رحيم397943

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىخلود خضير محمد61799

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىوسن حسير  عباس71050

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىسىه قاسم شكبان71130

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىاخالص داود سعيد396472

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىمنال احمد عمران62210

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىهديل عامر حميد61723

الحوراء علي عبدالسيد397983
دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننى



دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىياسمير  صباح مدلول71002

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىحوراء قاسم كريم68313

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىشيماء حسن جاسم509953

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىنزهت عبدالسادة رشيد396645

هناء مكي حمود509934
إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننى

ماجستير2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىسلسبيل كريم محمد509940

ماجستير2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىنعم رياض حسيب550887

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىمشه ماجد صالح الدين509319

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىعذراء عالء جواد58387

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىسىح  عماد حسباهلل550907

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىميس حسام غالب550936

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىايمان سلمان عبدالواحد58161

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىايناس مجيد جنب229050

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىهبة ناظم محمد72082

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىشهد محمد عبدالرضا327097

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىناهدة ماجد صالح68242

اساور علي كريم156016
بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننى

ميادة علي سلمان550929
بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىزهراء طالب حسن326809

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىبراء كاظم طليع62191

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىغفران حمدي احمد58402

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىاسيل صباح نجم62332

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىشفاء سعد عباس71120

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىبسمة ماجد صالح الدين68180

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىسارة جبار كاظم68276

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىبثينة عماد عبدالحسير 71204

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىزينب سمير نجف550925

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىدعاء رسول منصور396598

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىريم عبدالغفار جبار397919

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىاسماء كاظم طليع155822

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىشذى فاضل عبدالوهاب70919

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىزهراء عالء حسير 61739

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىمريم نعمة حسير 550951

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىاري    ج فالح نجم62359

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىشيماء رسول منصور396677

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىري  هام ابراهيم كريم72185

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىهدير هيثم عدنان70907

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىرسل شهاب احمد158669

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىغادة رحيم زين550860

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد كاظم550883

 علي68160
دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىهديل حسير 

ان صالح رشيد158701 دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىنير

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىشيالن معروف احمد71041



دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىصفاء عبدالكريم سلمان28906

دبلوم2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىرغدة طالب كاظم71173

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىزينة طالب حسن327479

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىعهود محمد عبدالواحد70991

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىهديل حارث حسن554569

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىنور عصام احمد502515

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىندى هيثم عدنان397762

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىكوثر سعد حسير 61750

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىالفير  رعد حبيب155967

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىزهراء شهاب احمد158654

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىمنار محمد محسن429231

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىنورالهدى ماجد رمضان68328

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىهبة هشام خليل550900

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىيشى رزاق حسن550939

الزهراء علي عبدالسيد327549
إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننى

ماجستير2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىزينب محمود عبدهللا62274

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىندى هالل عقيل72166

بكالوريوس2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىهناء غركان كاطع550946

إعدادية2/ المشتل الثانية 52113الرصافة-بغدادأننىزينب جبار سلمان509382

دكتوراه2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكررباح صعصع عنان418898

ماجستير2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكراحمد فليح حسن502938

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعادل كريدي مهدي63077

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم روضان502950

ي502960
بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرسعيد الطيف عوين 

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحيدر فاضل مهدي50082

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرفاضل قاسم زعيج69740

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد كشاش حسير 425382

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمدصادق داود الزم71845

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعلي عبد تمر323732

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرفاضل حسن علي49807

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكربالل جبار عذاب63296

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد عطية ذيبان418913

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد فليح حسن502757

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعادل عباس سلمان69631

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرثائر كالص محمد49730

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرفالح جاسم يونس503011

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرصدام عسكر جابر63212

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكروسام صبيح مزهر398005

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحيدر خيون عيدان502983

ي503109
بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكاظم راض 

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعباس كاظم حمود158983

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكررائد كالص محمد70461

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكراكرم عبدالحسير  محمد323782



بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحسير  محمد50094

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد علي محمد502924

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكربشير كاطع حنون70237

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرشاكر عباس عبد50035

 علي ابوكطيف425320
بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرصالح حسن براج502794

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرليث جبار حبيب159021

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعمار منىسي صالح419128

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرطاهر كنعان طالل553053

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم علي322900

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرماجد حميد جبار50078

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرامير كالص محمد49646

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكراحمد رحيم جبارة70219

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعلي صبىحي عباس502913

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبدالرزاق تمر506966

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرهشام شاكر زيدان323973

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرزيدان مخيلف جارهللا70490

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرماجد هادي اليذ322740

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكراحمد حسن جي 502861

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد جمعة عبد71738

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار عذاب425445

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعبيس فضيل خرباط69903

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكراسامة نوري عبدالكريم397981

 علي حسير 69653
دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرطه يوسف ابراهيم322683

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرنصير فاضل مهدي69973

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرهشام جي  محسن63382

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمنتظر محمد حسير 63368

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالعالي مهدي419051

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرابوطالب محمد جواد كاظم49992

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكراحمد سعد علي502932

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد شاكر جاسم24764

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعلي حبيب فجر323716

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرصادق علي شارب63235

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعلي نجم عبد324010

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعلي عناد عبد322606

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم علي49950

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحمان عزيز509309

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكريعقوب داود خلف70272

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكركرار ازغير معيكط158934

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكراحمد جبار عذاب324127

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعماد حمزة خلف49715

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكررائد هاشم كريدي49616



بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحسام داود نعمة24558

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرابراهيم علي عسكر502802

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحسير  نصيف جاسم70929

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمهدي باسم جواد323423

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمصطق  فاضل قاسم69766

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرذوالفقار مهدي شكر70989

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرموس جبار جاسم49958

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحسام الدين جالل محمد سعيد419300

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرليث محمد كشاش70701

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرذوالفقار رحيم عليوي323863

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكراياد ازغير معيكط70470

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرباقر عبدالرزاق رميض425295

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمهند غانم سلمان502832

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكراحمد كريم لفته49776

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعلي خلف احمد322483

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرسامان نجم عبد561841

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرميالد مهدي لطيف70661

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالمطلب علي323579

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد غانم سلمان502827

 علي جاسم419167
بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعلي مسير محمد337150

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي شكر70962

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم علي49968

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكراحمد جبار حسير 63177

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحسير  عبداالمير عية71884

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرشمس رحمن عزيز419276

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعلي محسن علي502777

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعلي كريم عبيد63346

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمصطق  رياض غباش71866

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرنور صبيح حمزة69863

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدعلي فليح419644

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحسن عبدعلي فليح502967

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم طالب50008

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم محمدعلي419525

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعمار عبدالهادي عبدالرضا506916

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد شعالن419149

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرفؤاد خلف حسير 50051

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرسدر سمير اسعد36559

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكررافد هادي اليذ419666

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحسير  سعيد شلهوب555663

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرامير علي عبد71928

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحسير  عليوي نارص324082

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  علوان561485



دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد حمدان عبدعلي553051

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكروسام ستار جي 69954

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرالمرتص  حيدر عبدالحسير 37944

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحسير  رعد عزيز69938

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد نزار محمد561840

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعمار احمد كريم555684

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرموس ماهر مطشر69718

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعلي عباس حمزه49658

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمهران نجم عبد159299

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرفالح صاحب حسن561828

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكراحمد رزاق عبود509317

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد طالب عبيد70686

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعباس سليم رشيد561839

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرجعفر داود خلف70316

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكراحمد عباس حمزة36546

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعلي طالب جاسم323054

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح علوان158829

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد صي 420122

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحيدر ستار حديد159473

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد حسن70608

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرسعد محسن علي502787

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكركاظم ماهر مطشر70139

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحسن احمد صي 425625

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرميش احمد حسن322875

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف عالوي414161

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعلي المرتص  جمال صعصع70287

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحسن احمد حسن69677

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد لفته موس72016

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرصالح عبدعلي فليح324149

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكركرار مصطق  رحمه50039

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدعلي خنجر425718

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرمحمد حمزة عكش70796

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرليث رعد عزيز71774

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحيدر مصطق  رحمة322917

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكراحمد مجيد احسير 561825

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحيدر خيون منىسي419750

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرعيىس مطر حسير 561826

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكراكرم عالء بدر561842

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادذكرحمزة ناظم ردام49569

دبلوم عالي2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىعلياء صعصع عنان72086

ساهرة علي حسير 49975
بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىنجالء نعمة يوسف291844

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىسهاد جعفر فاخر419379



ي محمد158787 بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىسندس عرين 

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىافراح خالد عبدالحسير 561792

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىزينب مهدي قاسم49769

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىوالء كالص محمد158804

خديجة عبدالرضا علي24734
بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىاسوان عبدالمطلب علي158887

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىارساء رحمن عزيز425741

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىزينب جالل حسير 71956

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىغفران حسير  عبد322550

ي322836
دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىباسمة حسير  محمدتق 

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىانعام صبار شويل397366

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىبتول راشد خرباط49756

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىميعاد عطية مزعل49942

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىميساء سعد عبدي71701

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىسىح  خيون منىسي502820

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىليل عبدالواحد ضيغم49792

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىمن  افضل جاسم63150

ليل علي فرحان502814
إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننى

هبة محسن علي425546
ماجستير2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننى

ماجستير2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىميس حسن عمران502993

ماجستير2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىرند عبدالمهدي عبدالرضا323940

ماجستير2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىرغد عادل ابراهيم158845

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىدعاء رحمان عزيز509300

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىقمر عبدالحسير  محمد63424

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىندى نبيل جي 419113

عذراء حمزة علي49815
بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننى

ايات محسن علي418967
بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىنور جبار جاسم49630

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىنور لطيف عبدالحسير 477814

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىزينب محسن حديد49744

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىاية احمد حريس555692

غفران علي عبدالمحسن322801
بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىسىح  عبداالمير عية71825

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىشيماء عقيل حيدر49666

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىهبة عماد عطية323165

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىحوراء احمد كاظم49657

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىوالء صالح معيكط70584

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىسارة خيون منىسي419092

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىياسمير  جالل محمدسعسد419320

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىدعاء ساجت حسير 50090

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىزينب زياد خلف71906

فاطمة حمزة علي49827
بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننى

شيماء غالي حمود561837
بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىابابيل موحان عبدالهادي49782

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىزهراء عبيس فضيل70010

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىزهراء عالء صاحب419715

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىدعاء صي  حمزة70435

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىاسماء نجم عبد71979

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىمروه رحيم حسن69818

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىنجالء صي  حمزة70534

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىزينة حيدر حسير 24487

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىزينب محمود كريم561829

رسل محسن علي419069
بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىهبة جواد معيكط50023

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىندى عليوي نارص324178

ر احمود323825 بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىحنان مير 

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىهبة طالب بريسم322648

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىريام محمد راشد323476

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىايات قاسم جابر70189

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىفاطمة خلف عالوي414172

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىحال سهام هاشم49928

ي تعبان502893 بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىكفاح ناج 

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىنور حسن فليح58150

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىشيماء مهدي عذاب425491

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  عبد158725

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىدعاء رحيم حسن70034

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىاالء خليل ابراهيم49640

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىاسماء جاسم حسير 75745

ين فرحان حاتم419198 إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىشير

ي رحيم75856
إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىسىح  هاب 

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىنبا سالم طالب69845

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىحنير  جواد معيكط63257

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىسىح  عدنان قاسم71997

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىهدى كريم عبيد63324

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىمريم كمال اسطيفان49979

مريم جاسم محمدعلي419420
إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىهبة سعيد الطيف503104

سالي محمد رسن72039
إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىبنت الهدى احمد فليح502766

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد حسن50043

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىفاطمة ماجد مالك419220

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىمروه عبدالكاظم حسن63198

بكالوريوس2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىعلية حسير  وزير425756

دبلوم2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىندى حيدر عبدالحسير 71804

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىفاطمة جاسب محمد63272

إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىبان محسن حديد49621



إعدادية2/ بدر 52114الرصافة-بغدادأننىنضال حسير  سعود283393

ماجستير2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعصام مجيد حسير 505699

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرزاق فرحان549540

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكريوسف عبدهللا حسير 176136

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي محيسن خلف282990

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكاظم هندي505852

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحمد خلف احمد80363

ي488038 بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرصي  رحيمة عبدالنن 

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي كريم محيسن54057

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم علي506175

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعدنان حمد حمزة237352

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرسلمان نجرس حسير 317750

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحمزة كريم محيسن176390

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحازم عبد جساب283200

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرهشام سلطان ابراهيم83140

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد كاظم237356

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد نعيم نجرس487863

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعمر خالد سلمان317834

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعبدهللا زيدان خنجر487958

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان بجاي318973

ي رحيم505754 بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحمد ناج 

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرفاضل شويل حسير 82157

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحسن جعفر حسن370026

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحمد عزيز سلمان317923

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعباس نارص جاسم419288

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرخرص  عباس محمد83091

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعالء كالص محمد317780

يف جاسم505756 بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحسنير  رسر

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكروسام عبدالكاظم محمد83146

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرنور محمد خلف207470

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكربالل محمد خلف207523

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكريحنر سعد محمود83200

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمناف امر كريم540066

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعادل رحيم نجرس82133

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحيدر محسن صالل82909

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرسيف هادي عليان319053

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكريارس احمد جاسم237336

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرسعد هاشم محمد237353

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكربهاء محسن محمد207464

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرفراس علي عبدالحسير 317915

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي صي  رحيمة330716

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرشوان مجيد كلة80295

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرطيف هادي عليان55152



بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرخضير عباس مطر54012

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراكرم عبدالصاحب هاشم207488

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعبدهللا هاشم طعمة80256

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي سعد زناد236270

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعمر تركي محمود506232

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمصطق  نزار مهاوش429785

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي رشيد حسير 317865

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحسن قيس زرع هللا53979

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمعي   ريسان صدام317744

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد عبيد شلكام330866

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحمد حامد عطشان505746

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكركاظم نجم عبد83085

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرقصي سعد عيدي425513

 حسير  خليف487822
بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرسيف عدنان حمد80488

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكركرار جاسم حميد237373

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكررحمن صالل خالف176118

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعقيل عبدالزهره هاشم506194

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحمد كاطع نعمه317644

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكررعد عبدالرزاق صيهود331059

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرستار كاظم فليح329786

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرثامر جاسم فرحان317717

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالزهرة سعد54153

ي عبدالزهرة304415
دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكركرار غن 

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرضامن جي  عرنوص207463

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحيدر زيدان خلف330721

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرطارق زياد عبدالكاظم82968

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد رضا حسير 283109

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  زغير176103

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكررائد ثامر كريدي317794

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  خليف505715

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم عبد237385

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم جودة505742

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم عبدالكاظم317930

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحكيم فاروق فياض283018

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد اياد عبدالعزيز283225

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحمزه حسن283402

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدهادي كريم237301

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحسير  رحيم حسن369063

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكريارس خرص  عباس237334

ماجستير2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكروسام كريم مشكور487947

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكروسام عباس ساجت319215

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعمار محمد حسن331079



بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراسامة كريم مسلم83156

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعباس هاشم حمزة55270

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرسيف علي حسير 207522

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي خالد سلمان317847

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرسجاد عبداالمير محمدجواد80454

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكربالل محسن عبدعلي83187

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم حيدر80439

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراسامة جاسم محمد317771

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعمار شامل عباس54171

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحمد عادل سالم80377

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكروسام هيالن فهد505748

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي محمد حسن82318

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي بديوي حمزة83175

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكريوسف احمد عباس331042

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعقيل فالح حسن53712

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكررياض حسير  بوهان83166

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكربالل صباح جاسم80466

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحيدر مجيد حوم330747

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعالء مهاوش جلوب319117

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحمد زيدان خلف330776

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل صانت283043

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي سمير حوم540073

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم عبد331117

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحمد علي عبدالحسير 317899

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعبدالحسن علي حسير 175907

 بشير محسن317809
بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس حسن207519

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعباس محسن لزام176421

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمهند ماجد مكطوف83112

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمصطق  مهدي جاسم83216

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي جميل كاظم55176

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعباس سعد سلمان83221

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرابراهيم مهيمن انتصار330693

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيم نجرس83026

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرالحر سعد محمود55137

ي82890
بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم صىح 

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمهند محسن عبدالكاظم54145

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمرتص  كاظم حسن319086

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد نعمان جتان139230

ي83212
بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم صىح 

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحمد حمزة كريم237391

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحمد محمد جبار55197

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكاظم محمد331141



دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرامير مهند حمودي505660

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحمد جبار ناهي55086

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرزياد كامل خرميط317874

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرسالم عباس حسن207515

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمرتص  مجيد كلة82307

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم نجرس55096

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعدي رحيم نجرس488008

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحيدر حمزة كاظم54014

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالسالم فاضل62711

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد حكيم فاروق283035

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحسن علي محيسن283001

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكركاظم عباس ساجت319243

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  خضير176354

 علي دخيل369991
إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد حامد237362

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم حمادي80426

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرنوار محمد جاسم82961

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحمد محسن جي 55290

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي حازم عبد283164

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد علي82972

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحمد حسن عبدالواحد80332

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن عيالن283279

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم حسن زكي331155

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكريوسف علي حسير 317856

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن مظلوم207458

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحمد داود سالم82174

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي فخري عبدهللا54029

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحسن حسير  جميل55320

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحمد حازم هادي55070

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرهيثم حسن عويد80400

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعبدهللا علي محيسن317724

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرسجاد جالل غالي207493

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعمر زيدان خلف330785

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمهدي قيس عبدالحسن487920

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرشاكر احمد شاكر83150

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرسيف علي كريم92182

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم كاظم92656

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمنتظر عماد خلف505682

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحسن علي حسير 487851

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي احمد كاطع237343

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرفهد خالد مسلم330681

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي محمد داود487993

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن زكي331167



إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحيدر مصطق  كاظم505664

غام مجيد حوم330737 إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكررص 

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي رضا جبار زيدان487807

ي كريم54099
إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمفتدى هاب 

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرقاسم مجيد حوم330764

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي الهادي فاضل حسير 80347

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرباقر جالل غالي82989

 علي نارص237341
إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحيدر عالء يارس487902

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحسن رضا حسير 237394

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعمار عبد حيدر505673

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم كريم487740

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكربالل عبد حيدر525785

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  عواد54086

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحسير  رحيم قاسم237312

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد داود488016

ي حمزة عبيد330974 إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرناج 

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراديان حامد عطشان300056

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحيدر فهد احمد54094

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكركرار علي جواد555251

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحسير  قصي حامد54165

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكركاظم سعيد كاظم506208

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمؤمل صباح شايع83197

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرباقر احسان جعفر330826

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي حسن جاسم237377

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكراحسان جعفر حسن83122

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحامد عبدهللا حسير 54179

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرلطيف طعمة حادل83161

ي جادر54066
دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعلي راض 

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرصالح علي حسير 54079

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرضياء ابراهيم محيسن93603

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرفخري عبدهللا حسير 53673

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرهادي صيهود سلمان53723

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن حطاب82928

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرحازم هادي ذبيان55077

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرخالد عليوي عبود54133

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكركريم عبد وزير207513

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادذكرعمار عبدهللا حسير 83074

ماجستير2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىهدى نجم عبد54319

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالحسير  مطر319715

رباب تركي عبد505744
بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىرباب اسماعيل وهيب55257

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىمن  سلمان محسن237371



بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىيشى عبدهللا توماس330842

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىشذى قاسم فخري487843

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىرجاء حسير  حسون317606

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىارساء ماجد حسن55161

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىنجاة هادي حبيب53737

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىنشين سعد كاظم54006

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىنشين نجم عبد317817

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىدعاء حامد عطشان505751

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىعامرة موس محيبس330552

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىاقبال فالح سبع488028

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىسحر برهان شاكر505747

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىخولة طه جعاز236228

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىساجدة هادي حبيب505727

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىعذراء حميد عبدالحسير 283149

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىزينب داخل مسير176432

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىجنان دبيس رشيد369648

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىايناس مجيد حوم330708

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىابتسام خلف عبد207517

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىضىح بديوي حمزة82240

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىزهراء مهدي جاسم82339

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالهادي عكله283236

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىخديجة محسن جودة83115

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىدنيا محسن جودة505695

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىفاطمة عباس جودة82935

وق يحنر محمد370009 إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىرسر

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىمريم صاحب جاسم207449

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىايثار هاشم حمزة237328

ماجستير2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىرؤى بديوي حمزة82300

ماجستير2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىنور رحمن صالل53691

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىفاطمة حامد عبيد93645

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىعذراء صباح جاسم80475

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىوردة كاظم لفته80411

رقية زكي فهيم317892
بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىعال سعد محمود82206

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىهدى قاسم حسير 283076

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىفاطمة هادي صيهود82322

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىشيماء عبيد شلكام330856

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىفاطمة قاسم سعيد55143

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىسىح  جالل غالي55109

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىشهد بديوي حمزة176285

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىبيداء محسن مزعل82222

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىرسل مرص  احمد330595

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىساره جبار ناهي55183



بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىاسماء ستار جي 54040

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىرباب جواد طالك83172

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىغفران احمد خلف82273

ي83107
بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىرشا راجب عاب 

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىايات قيس زرعاهلل53706

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىسارة ابراهيم طعمة176340

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىنور مجيد حسير 207481

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىزينب جالل غالي53720

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىندى كاظم حيدر82331

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىدعاء حميد عجه82944

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىزينب حازم عبد283171

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىرسل حامد عطشان300075

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىصبا حسير  جميل55298

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىزينب رحمن صالل53678

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىحنير  حسن عيالن283250

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىدعاء حمزة عبيد330893

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىضمياء عبيد شلكام330912

بكالوريوس2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىايات حمزة خلف317947

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىزينب غانم كاظم237338

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىداليا غانم كاظم176080

ايات مهدي دلي237344
دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىشازنان جعفر حنتوش505661

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىحنان عبد كريم237396

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىنداء نوري حسير 83206

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىنور حسير  محمد237380

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىعذراء جليل ناهي55081

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىرسل كريم عبد54072

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىزينة غانم كاظم237340

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىشهد عالء عبود540071

ي80321
إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىشاه زنان محمد راض 

رب  احمد عباس505671
إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىرقية لطيف طعمة82999

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىزهراء كاظم زناد505736

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىصفاء كريم عبد331131

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىطيبة مجيد كاطع83058

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىرسى محمد جاسم55262

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىسىح  كريم عطية67979

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىشيماء احمد عبدالزهرة82906

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىزينب علي كريم53699

 عبدعلي369686
إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىمنار حسير 

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىزينب حامد عطشان317651

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىعذراء حمزة محمد331026

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىنبا حامد عطشان329753



إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىمريم صادق نجف283185

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىنرجس حسن عبدالصاحب82290

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىسىح  علي كاظم102394

ي عجيىمي330809
إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىنور غاب 

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىنجاة ياسير  كريم487886

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىزينة عودة كاظم202191

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم عبد237389

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىزهراء طالب رشيد317885

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىارساء محسن مزعل237364

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىزينب مهدي جاسم83220

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىزهراء حمزة خلف53716

اد330796 إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىهبة نارص رسر

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىزمن سالم ابراهيم82921

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىزينب قاسم كاظم237318

هند حمدان علي317757
دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىايالف قيس زرعاهلل92792

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىهيفاء حسن عباس283217

إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىصبيحة عبد وزير176405

 عبدعلي369711
إعدادية2/ االمير  92115الرصافة-بغدادأننىاديار حسير 

ماجستير2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسير  خرص  احمد536456

ماجستير2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعبداالمير جاسب زامل34784

ماجستير2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرجمال نارص جبار331104

ماجستير2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرقاسم عبداالمير ساجت38942

ماجستير2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرهيثم كاظم دواح57822

ماجستير2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحامد مشكور شهيد40471

ماجستير2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرماجد جاسم مول545834

ماجستير2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرسيف اسماعيل حبيب508803

وان منعم مرادعلي41069 ماجستير2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرسير

دبلوم عالي2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراياد جابر مظلوم40651

دبلوم عالي2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعباس يارس حسير 545800

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراثير نعمت سليم38722

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمشتاق طالب حمد427968

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرخليل ابراهيم شهيب39792

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرنذير عبدهللا سلمان536464

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحيدر عدنان فارس545805

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرانمار يارس ناهض427991

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكررائد خميس محمود421371

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرثائر غالم رضا علي158459

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحمد حمزة نعيمة33929

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرفراس رميض جاسم331161

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكربدر عبود حمودي421308

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي غازي اسماعيل334649

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسام حسير  محمد334577



بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرجبار ستار حسير 507577

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد رشيد40619

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسنير  ياسير  محمد427569

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكاظم جي 39157

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكررامي ستار حسير 34408

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرنجاح عبدالمحسن جمعة331124

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسام زكي حسير 34915

 علي58094
بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرسالم حسير 

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرصالح حسن علي334681

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحمود عبدالواحد لفته34619

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالحمزة كاظم421283

ي507563
بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرانمار عالوي كاض 

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرثامر اسماعيل داود421431

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحمد فيصل عبدالسالم334567

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعباس عبد مناجي427839

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحمد عبدهللا محسن57804

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراسامة فيصل عبدالسالم331048

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحمد ماجد حميد545819

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحيدر فاضل حسير 331044

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعالء كاظم جي 507574

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسن علي مكطوف39084

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحمد محمود صاحب39203

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد67736

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  هامل67510

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعدي عبدالحسن كاظم33986

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن صلبوخ34935

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرسجاد علي عبدالرضا39255

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي جميل فرج331497

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحمد عودة لفته498942

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي احمد تركي507566

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسير  زاهر كامل536433

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد ابراهيم421359

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي صباح محمد39098

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحمد حسن عبدالصاحب502872

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرجاسم كريم عنيد41336

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحمد كريم اسد67530

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرنديم كيطان ظاهر507569

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرابراهيم عزيز اسد34883

 عبدعلي331067
دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير 

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرفوزي جاسم نارص156399

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرهيثم خماس عبدهللا40023

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي بداي حسان428083

ي عويز158436
دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحمود راض 



دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرهادي سمير مىحي421393

ي67112
دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسن حنون راض 

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحسان جواد مراح57994

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعالء عبد مناجي427812

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم دواح34825

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراكرم فاضل ابراهيم40572

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي جابر مظلوم39529

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي سمير مىحي508775

ي39775
ي جوب 

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرنبيل راض 

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعمر طارق عباس57947

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكريارس كاظم حسير 40847

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكربشار هاشم عبدالسادة561407

ي كاظم جرير334798
دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرراض 

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحسن صباح جاسم421296

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم رسن334200

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسير  شاكر حسير 421318

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرسيف عالءالدين حسير 34891

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرنائل حمود راشد34279

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكريونس عبدالحسير  جي 40554

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحمد علي مكطوف39111

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكروسام عزيز عباس33950

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرزياد طارق حسن34379

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرخالد مظلوم شحاذه507560

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحمد ياسير  مظلوم41415

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحمد جميل فرج331516

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرضا علي39235

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرسيف علي عبدالرضا39324

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالحسير  شلش34769

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسن هادي زناد331144

 سمير عبدعلي39814
بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسن هويدي كريم331444

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسام مهدي صالح57923

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحمود خالد صخير39628

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي صباح عبدالجليل34869

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحيدر ياسير  محمد330969

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمرتص  اياد عبدالسادة58130

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمنتظر ياسير  محمد حسير 334348

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعماد داخل حنون561393

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحمد علي نعمة158500

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء عبدالحسير 34294

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالستار عيىس331115

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرسليم خليف سهيل34020

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم حيدر34285



بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراثير داخل حسير 34323

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعبدالحكيم عبدالكريم سلمان39014

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعقيل عبداالله يارس34675

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرقحطان حاتم نافع67439

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسن فالح حسن34928

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعد محمد34908

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسن بداي حسان34252

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي زاهد عبد40518

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكريوسف حسن حنون57984

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  هاشم67183

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرباسم سويلم عويد428010

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمهند ستار جبار39395

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكريحنر رشيد كاظم67678

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمنتظر ستار حسير 507579

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحمد سويلم عويد427753

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرنذير عبدالحسير  جواد39293

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي محمد فهد34762

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد محمد421351

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحمد فهد علوان38862

ي34718
بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحمد زكي غن 

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم خلف57939

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي قحطان غالي34245

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرصبار حسير  جابر40268

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرسجاد صالح حسن334668

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحمد هادي زناد331156

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم خلف57930

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكربالل رميض جاسم34372

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد خليل334607

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكركرار محمد هليل57867

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي محمد علي هندي536468

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحمد حميد زغير330953

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسير  هيثم عبدهللا67139

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحمد عالء عمران39666

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحمد اياد عذاب334596

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي حميد جاسم39595

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراكرم سعد محمد40051

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرفؤاد كاظم جبار331173

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  فرج67321

ي507557
دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرذوالفقار عون خماب 

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحمد جمعة شياع39840

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي جمال عبد39378

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرسجاد فاضل سلمان34230

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكررائد عبدالحسير  شلش34796



دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكررائد علي حسون67153

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحيدر علي غالي34005

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمهند رافد مهدي58015

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحمد علي كاطع39215

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد خضير40116

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرالحسن علي حميد39268

 حميد دلي67230
إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمصطق  جميل فرج34466

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحمدحسن حسير  خضير41373

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكركرار مؤيد شلش561391

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمؤمل ستار جبار67370

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكركرار علي صادق67454

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمصطق  ضياء عبدالرسول34964

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرزيد اسامة محمد561389

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرسجاد اياد خليل41317

ي427775
إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم راض 

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرسجاد هيثم خماس38961

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسن وليد رسن330924

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد حمزة33975

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرنبيل جمال ابراهيم34954

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحمد موس كاظم39564

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرايمن طارق هادي34401

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي جبار مجيد39450

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي حميد زغير334222

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبدالكريم حسن507555

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرسجاد نعيم محمد158469

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسن جمال ابراهيم40873

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر احمد محمد34449

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمقتدى اياد عبدالسادة58114

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرسجاد سامي عبدعلي40995

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد مظلوم158444

 علي428047
إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي تحسير 

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحيدر هيثم خماس33996

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسن وعد غريب158475

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  اعويد40797

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  هاشم508811

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعبدهللا وائل فاضل421413

 علي سمير508789
إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسن سالم حسن334415

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرباقر قاسم فانوس157041

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمصطق  مشتاق احمد34052

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرسيف شاكر كريم427628

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكررغد علي حسون40217



إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمرتص  هادي سمير427905

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرسجاد مشتاق احمد40086

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكررسول ضياء عبدالرسول34947

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسير  مهدي وهاب427926

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكراحمد علي كاظم41092

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالعظيم جاسب34081

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمرتص  حامد مشكور40498

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد جبار41183

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكريارس علي اكرم67620

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمرتص  فيصل جبار507581

ي داخل506046
إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمؤمل حسوب 

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالكريم حسن507552

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرموس هادي سمير421383

ماجستير2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالوهاب اسماعيل38768

دبلوم عالي2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعمر مظلوم شحادة330936

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرهادي صدام عداي34664

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعلي نزار علي40143

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكركاظم حلو حسون40369

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرفاضل عبدالمحسن جمعة158512

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادذكرعباس صاحب كرم506942

ماجستير2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىهيفاء حسن عبدالصاحب334469

ماجستير2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىغفران محمد غازي545832

ي محسن40583
بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىفاطمة جاب 

ب34027 بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىغرام صالح دهير

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىنهلة مهدي فرهود34700

ايمان جاسم علي34808
بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىافتخار فاضل ابراهيم34058

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىنوال حسن جعفر34012

ي34315
بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىهند ناظم راض 

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىميسلون خالد حميد34300

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىسناء عبدالرحمن عبدالواحد34776

اس كريم رسن331170 بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىيشى حسن غالم33925

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىسليمه خليف سهيل41141

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىخديجة طاهر شالكة506080

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزينب مهدي فرهود34732

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىرفاه جمعة جبارة158423

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىنورس حسن فليح34903

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىسعاد اسماعيل نعمة67555

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىبان جاسم محمد334512

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىهدى ابراهيم عبدهللا334715

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىكوثر حسير  جاسم331137

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىدعاء صباح حسير 331082



بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىلىم سمير محمد331152

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىرغداء عادل محمود34754

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىفرات عبدالحسير  جي 34614

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىسارة عبداالمير ساجت38924

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىهاله حسن محيسن66911

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىنور صالح سلمان39705

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىسناء حسن عبدالصاحب334489

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىفاتن فؤاد محمد66973

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىمنار عبداالمير ساجت38906

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزينب مزهر حسن334737

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىالصفا يونس فاضل40166

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىانعام جاسم محمد33935

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىبان ضياء عبدالرسول34968

زهراء موفق علي428146
بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىرنير  سمير كاظم57837

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىهناء وحيد عبد34236

ى لفته عبدالرضا40700 دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىبشر

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىلميعة خليل عباس38742

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىسعاد حاتم محمد158760

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىايمان صبيح سلمان33943

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىيشى شهاب احمد34640

ق صبىحي عباس34458 دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىاستي 

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزينب سلمان حسن57892

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىحمدية حمزة شويش68804

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىنشين خلف محمد561390

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىبردى داود مديخل67300

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىغنية مطر حسن34385

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزينب علوان نارص405851

ي طه39428
دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىمها غن 

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىسالمة فليح محيسن40457

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىدعاء حسن عبدالصاحب503035

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىمروة صبيح عبدالحسن67164

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىحوراء صباح ابراهيم334254

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىحنان عبدالكريم مصطق 67024

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىحياة عبدالحسير  جي 545808

ماجستير2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىمها عدنان رحيم427549

ماجستير2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىنورة عدنان رحيم427493

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىفرح قاسم حمد34327

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىسارة وضاح كاظم34213

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىاالء كاطع محسن331090

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىارساء عبدالستار جبار34363

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىندى كريم رسن331130

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىنريمان حسير  ناهي39652



بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىشيماء خرص  عباس33981

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىهند داخل مطر330959

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىهدى سمير حميد159194

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىنورس صباح حسير 331074

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىرؤى كاظم عباس34710

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزينب حسن فليح34037

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىرفا ستار جبار66879

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىسعاد داخل حنون561396

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىاخالص خالد حلول57953

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىايات قاسم جاسم334362

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىرنا احمد حنتوش34260

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىارساء علي موس34589

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىهاجر محمد خضير40245

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىايالف سعد عبد41292

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىدالل نوري سيد57854

رقية علي كاطع39181
بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننى

ي داخل506927
بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىويداء حسوب 

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىمريم قاسم عبدالزهرة158527

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىتغريد قاسم ياسير 40388

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزهراء مؤيد شلش561379

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزمن محمد جبار41242

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىشيماء منير امير 58072

ي57882
بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىرحمة سعدي راض 

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىساره قاسم فانوس34208

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىحنير  شاكر محمود34626

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىهديل رحيم علوان67271

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىغفران مؤيد عبدي40444

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزهراء ربيع زرع هللا334589

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىسارة منير امير 58055

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىشهد فاضل جاسم67494

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىبنير  مؤيد عبدي39645

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىحوراء مؤيد شلش561382

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىضمياء عبدالكريم حسن34219

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىنبا حيدر عباس38998

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىدعاء شاكر كريم67707

امل علي حسير 39683
بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىرسل حسن فليح34789

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىرساج موس عبود507572

دعاء علي موس34596
بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىنور حسن حسير 34922

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىنجوان حسن كاظم337302

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىتق  نجم عداي38982

ي34745
رسل زكي غن 

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىداليا ستار حسير 34424

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىمن  صباح عبدالجليل34849

اسيل علي حسير 40287
بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىفاطمة زياد طارق34833

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىرانيا جواد كاظم57912

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىايات مهدي عذاب427869

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىدعاء مؤيد عبدي40428

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزهراء سليمان عسكر34679

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىهند جمال عبد40307

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىدنيا جاسم عباس421407

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىآيات زياد طارق34224

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىوجدان عبدالحسير  جواد40071

ي حاجم334773 إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزهراء ناج 

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزهراء صباح محسن34434

فاطمة علي حسون40200
إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىنور عبدالستار عيىس331108

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىرؤى محمد فارس40333

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىفاطمة زاهد عبد40528

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزهراء اياد خليل41014

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىياسمير  حسن لفته34073

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىنورهان هادي صدام159174

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزينب مجيد خالد39416

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىفاطمة قاسم حسن334698

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزينب ربيع زرعاهلل331057

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىدعاء حسير  ناهي40908

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىحنير  ترف مظلوم428066

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىدينا رعد قاسم507529

ين فاضل جاسم58041 إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىشير

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزهراء صالح حسن334690

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىرسى صباح كاظم232858

ي57906
إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىميشة سعدي راض 

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزينب علي محمد428101

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىرانيا فالح حسن34608

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزينب حيدر محيميد34657

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىنورالهدى نعيم مظلوم67660

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىنبا حسير  شلش40827

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىنور كريم كاظم40979

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىعذراء خضير عباس40485

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىمنار خالد حلول427649

زينة علي عبدالحسير 334755
إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىسحر احمد خليل39344

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىوجدان محمد فارس39747

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىندى زهير حسن158487



إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىطيبة ابتسام عبدالرسول561492

ين علي حسير 40353 شير
إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىنور بالسم حسون40539

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىفاطمة حامد هليل67011

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىايات وليد جبار34069

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىديانا عيىس عسكر41051

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىاية مجيد خالد69099

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىهبة حسن كاظم337127

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىمروة باسم مجيد67075

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىفاطمة ماجد شلش561368

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىيش علي حميد39059

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىفرح سالم حسن334374

ي عبدالرزاق34044 إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزينب وهن 

زينه علي كاظم41161
إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىنداء هادي جالب34690

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىامل عبد خميس40404

دبلوم2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىسهاد سلمان حسير 34269

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىشذى ماجد محسن39763

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىايمان جميل وهيب57965

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىسهاد حافظ حسير 34396

إعدادية2/ المعتصم 52116الرصافة-بغدادأننىزينب محمد هيمت34001

دكتوراه2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي محمد صاجي16316

ماجستير2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمصطق  حامد فرحان299357

ماجستير2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعدنان محمود ابراهيم425691

ماجستير2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعالء مجيد جاسم299201

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرستار مصطاف جاسم20236

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرطالب جبار عبد207554

ي غالم15531
بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرزهير راض 

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرماهر مطشر حمودي299180

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرجمعة كاظم ربيط15607

ي تايه316404
بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرصفاء راض 

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرخالد زاير عبد208296

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسير  هادي رسحان18436

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعبداالمير قاسم شنيور430077

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمصطق  حامد سلمان207700

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرابراهيم حسن عبدالصاحب299014

ي حسير 316609
بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد راض 

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرشاكر محمود حسن299036

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعمار ريسان هندي19191

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعيىس احمد كاظم15479

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرصادق كامل حسون30778

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعبداالمير نعيمة فرحان31565

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعباس علي طينة339360



بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم سلمان208143

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعباس جابر فرج430259

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعدي حسن محمد316746

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرميثم عبدالكريم كاظم316647

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  فنيخر299264

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكريارس متعب طعمة430225

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعزت عبدهللا حميد339289

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي عبد مجيد316851

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمهند قاسم سعد19456

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  عبدهللا486532

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرسيف محمد جي 525440

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي صالح15193

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي صالح30632

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحازم كاظم جاسم486089

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرميثاق رحيم كطان486391

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمرتص  نجم عطية30815

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرباسم كريم هادي299353

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسير  ابراهيم فهد43250

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسير  خلف داخل486361

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرذوالفقار حسن غالم16690

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرنرص عبدهللا حميد316732

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرطارق عذب حسير 429957

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالهادي عبدالكريم15231

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي محمد محسن21539

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرفريد كريم شيال207581

 علي316537
بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرباقر حسير 

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرفؤاد وليد عبدالواحد19106

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرزيد سعد خزيم17904

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي عواد كاظم18558

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي صادق شامخ207701

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي جبير حسير 486366

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكريارس صالح هادي525427

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعماد عبدالحسير  حسن316337

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرجبار صياح رحمه549380

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراسعد عبود جبار17636

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكررحيم علي عبيد31272

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكررعد سعدون احمد31489

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحامد عبد عطية31622

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح هادي207798

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرسمير محمد قاسم339344

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد عرب21724

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي رحمان عية316272

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرصادق حسير  عطية207744



دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد علي عكاب20405

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد طابور شنيشل30816

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرنجم عبدالرضا خويفج31591

ي339346
دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمرتص  احمد مثين 

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرضياء مزهر صدام31414

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرثائر وحيد حنون16331

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمصطق  جبار محمد208098

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمزهر يارس حسير 486489

ي غالم31597
إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرفاضل راض 

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن عباس عبدالحسن207694

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرصبار خلف شفيت31612

ي525421 إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرخالد كاظم عرين 

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرجبار عبدالواحد ضمد19939

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكررسول جاسم حسن31544

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراسعد حمدي عبدالرضا525466

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكررضوان صيهود عفريت30944

ي15742 إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحسان جاسم العين 

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمود قاسم محمود15503

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد جاسم21012

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا عيدان17944

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرباسم فليح حسن518477

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرسعد محسن علوان486458

ماجستير2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم سلمان316715

ماجستير2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد زكي حمادي299279

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد ستار جبار339203

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالواحد جياس316704

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمود علي اكرم15633

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرغيث عدنان مجيد486412

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعباس احمد كزار31396

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحيدر رحيم نارص30589

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم سعدون339231

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد عبد جبارة17448

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعمر علي حسن551232

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم جري299314

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرايوب كاظم جري299320

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكربهاء جمال حطاب21697

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكركرار علي رسن207570

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرباقر يارس محمد208136

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعبدالرضا محمد مهر30784

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد عبد207772

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالحميد سلمان207804

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحيدر علي رسن299366

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكركرار حسن عبود17879



بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحيدر سعد جاسم44579

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحمود محمد صاجي16243

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعمر عبد عطية208302

 علي حسن350219
بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد عبد عباس299111

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد كريم حاجم31374

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرسالم محمد عرب486076

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد هالل207736

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمهدي حامد سلمان317299

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  عبود31570

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد حسن سلمان299095

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد حميد صخر207572

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد عبود16185

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعمر مهدي صالح30953

ي31080
بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسن علي راض 

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي نعمة شاكر30673

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكركرار سعد جاسم30671

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسير  يعقوب يوسف430185

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسير  عبداالمير نعيمه31088

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرانور صالح هادي207702

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي غانم سالم31098

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسن551245

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرضياء عاشور مراد102845

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد صاجي16164

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكررسول شبيب كريم17686

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكركريم جميل عيدان21059

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرسيف عالوي عباس17322

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرسيف هادي صالح30866

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي والي عبدالحسن207707

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  فنيخر339363

ي31356
بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد جمعة ماض 

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرالصادق عطية كليل316490

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكركرار حيدر عدنان208101

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكركرار صادق عبداالمير339349

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكريحنر علي ردام299307

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعمار يارس محمد16219

ي عقيل كامل207558
بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرهاب 

ي15581 بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد محمود عرين 

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمنتظر عوده صبار549407

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالكاظم حميد549388

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي عامر حميد15754

ي207590
بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكريوسف حسن راض 

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراثير عالوي عباس30640



بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي عادل سلمان17607

يف عبدالسادة207573 بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعمر رسر

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد علي مريوش525449

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرسلوان كريم زاير17378

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرابراهيم رشيد حميد19992

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن عبود16630

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرطارق مهدي جميل316764

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكريارس كمال ذياب30582

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسن محسن علوان430238

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكررضا محمد حسير 430009

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسير  انيس مجيل207686

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعادل صادق جعفر299242

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي كريم جاسم339222

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرصباح عبد خلف31153

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكررشيد سلطان جحش299274

 علي حاتم30596
دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعمر علي عبدهللا299376

 محمد علي30854
دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرابراهيم عنيد منشد18712

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرزياد كاظم كاطع15994

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرسيف خالد اسماعيل525438

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعالء مهدي صالح30971

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي محمد كاظم31074

 مكي خضير525453
دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرالحسير 

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمعاذ علي نارص31180

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد ياسير  حبيب207599

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد جميل محمود15458

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم خضير299118

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم احمد17364

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمنتظر مهدي غانم140881

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم فاضل30786

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرباقر عادل هالل30939

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد ياسير  حبيب207595

ي محمد كامل316895
دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرراض 

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرسيفالدين عايد عبدهللا549436

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي عباس محسن549398

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرقاسم مهند سلمان20022

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسن جبار خلف430043

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم جودة15429

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعمار محمد مهر207657

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمؤمل لطيف ضايف30915

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحافظ حنون حافظ19280

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد عاشور30794



إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرازهر حسير  هادي30899

 علي316665
إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد حسير 

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي خالد اسماعيل525476

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرليث حسن عون15800

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكريارس رشيد مشحوت18758

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  رحيمة486433

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسن صباح حاتم30780

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكررسول جواد كاظم31328

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمصطق  اسعد حمدي486377

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمقتدى وسام حاتم207783

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحسن علي حسير 525526

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمؤمل احمد عبود31221

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم صدام549426

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرانور فالح ساجت339244

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد جميل علي31381

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكربراهيم عبدهللا حبيي 19690

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعالء حسن جارح31284

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد رياض شنيشل486509

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمصطق  رسول جاسم30820

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرجاسم والي عبدالحسن207716

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم جري299303

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرزين العابدين كامل عبدالسادة30798

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمصطق  صالح سالم19230

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرالفضل عباس هاشم316459

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد عادل كطان20362

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمنتظر جواد كاظم31515

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي محمد طه عبد الحسير 430356

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد خليفة316364

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرباقر احمد حاتم207559

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكركرار جمعة عبود30932

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد حاتم339261

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي قتيبة مجيد430773

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعبداالعل سلمان حسير 207726

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسير  رزاق رشك316209

 علي نارص15621
إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي جعفر سالم31066

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكركرار رعد هاشم299178

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي كامل نارص525470

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكركرار بدر راشد31404

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالزهرة جاسم31377

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي كامل عبدالسادة19526

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراكرم جبار عطية17598

ي30775
 
إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد كامل صاق



إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكركرار عالوي عباس207679

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرهادي حسير  هادي18341

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمرتص  حمدان عباس549455

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد امجد حميد31556

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعباس ماجد عبدالحسير 30910

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد باقر مزهر يارس485890

 علي حسير 486371
إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعباس سعد محمد208114

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالرضا علي102633

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار خلف430026

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسير  ضياء جمعة21396

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي موس عبدالزهرة30965

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعبدهللا قاسم عبدالزهرة31255

 محمد علي207697
إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محمد430069

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرماهر صباح حرمد486495

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرسيف مهدي مجبل486484

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمالك مظلوم صالح31038

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي عبداالمير نعيمة17653

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحبيب احمد مرداو17495

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعلي خالد نارص549391

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد حامد عبد17668

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  نرصت321440

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعبدهللا خالد نارص299190

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد عبدالواحد207557

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق فرمان19766

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدهللا رضيوي31537

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرثامر داود سلمان112087

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرجاسم حمزة طالل30887

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرضياء علوان نصار31163

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرعبدالرضا علي كاظم18292

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرنجم عبد صبيح15519

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكريوسف ياسير  عبد15489

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادذكرهيثم كامل رزاق31263

دبلوم عالي2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىميسون صادق عيدان207587

دبلوم عالي2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىاخالص راشد داود31550

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىسعاد عباس حسير 207813

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىايمان كاطع سلمان486464

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىسهام عودة سلمان208289

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىبان قاسم لفته17433

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىباسمة كاطع سلمان486056

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىنادية جواد خالد299250

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىنغم نجم عطية299294



اسيل علي جمعة486500
بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىسناء كامل نارص525478

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىحنير  عباس حسير 208084

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىزينب محمد رشيد31468

ان17782 بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىسناء حسن شير

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىزمن جبار سلمان339356

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىمريم محمد رشيد31483

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىمنتىه علي نارص31102

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىسهاد عبدالعباس عبدالسادة549463

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىارساء نعيم جمعة21099

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىزينب علي حسن551227

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىهند عادل عبدالجبار525433

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىنرجس حسير  حسن299223

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىمنال حطاب جونة339228

وز17740 دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىعدوية جاسم فير

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىفخرية حسير  مهدي551230

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىسناء جبار حسير 525444

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىشيماء فؤاد سعيد339239

ين كاظم نارص299328 دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىشير

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىانتصار محمد خالوي207561

خلود علي جحيل299287
إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىزينب قاسم شاطي208067

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىنادية حميد نارص31607

رقية محمد علي30860
إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننى

دكتوراه2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىزينب حامد عبدالرحيم339277

ماجستير2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىزينب عبدهللا حبيي 19624

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىانوار هادي ماجد15543

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىحنير  عبدالرزاق مصطاف18897

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىايمان كامل حسون18823

ي485926
بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىنبا عامر غن 

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىوفاء احمد لفته30624

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىزينب عبد عباس299102

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىوفاء موحان محيسن17802

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىزينب حامد عبد21576

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىبثينة جاسم سلمان31495

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىهديل هادي ماجد15284

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىهديل كاظم شاهير 31577

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىمريم محمد مهر102803

راحيل علي نارص31118
بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىنبا موس عبدالزهرة30878

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىفرح حسير  شلش207817

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىامنة عبدهللا حبيي 30840

ي نارص19563 بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىمنتىه صي 



بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىتبارك محمد خضير207588

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىنورس عيىس علي77148

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىفاطمة هاشم عبدالكاظم316294

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىرنا صادق محمود316778

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىضمياء رحيم نارص30828

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىزهراء احمد كزار17336

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىنشين متعب خزعل17513

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىفاطمة رسول حسير 31528

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىرجاء حميد سلمان31523

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىنرجس داغر قاسم15940

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىمن  كريم هادي207568

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىافراح هادي علوان207547

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىزينب صادق جعفر299232

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىامل نجم عطية207653

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىاقبال صبيح زبون299215

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىرنا كاظم بعيل21616

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىهيام شاكر موات207569

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىدعاء جاسم محمد207793

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىايناس علي مجيد299335

زينا علي محمد21746
بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىسارة عباس ثري525877

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىجنان كاظم بعيل16110

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىزينب عبد مجيد207566

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىهنادي ابراهيم فاضل30662

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىاسماء سعد عبد31435

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىزينب احمد كزار31309

ين محمود جاسم31234 بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىشير

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىمن  عبدالرزاق مصطاف19023

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىرغد عبدالوهاب مصطاف31249

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىهديل امجد حميد31951

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىرغد صبيح حسن299255

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىاصالة عدنان مجيد207564

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدهللا احمد19826

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىارساء رمضان يوسف207733

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىريام عبدالحسن زعالن339252

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىابتهال كاظم منشد299266

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىريام كامل سعدون30874

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىهالة قاسم عبدالزهرة18642

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىبتول محمد قاسم31317

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىابتهال عبد عباس299151

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىنرجس متعب خزعل31363

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىزينب محمد علي30851

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىمريم العذراء سعد جاسم30870



بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىارساء احمد رشيد20190

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىسىح  سعد سالم207596

مي صالح جاسم207536
بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىارساء هادي علوان207705

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىاسيل كريم شيال207571

ي351978 دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىزمن عباس رسر

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىشيماء احمد رشيد16424

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىاسماء رحيم نارص30837

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىرباب موس عبدالزهرة21752

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىهند هادي صاحب30824

قمر علي حسن299344
دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننى

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىكوثر حسير  فارس18673

ي16657
 
دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىسىه كاظم ارزوق

ة صفاء مجيد430205 إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىامير

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىنور جبار محسن16575

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىنورالهدى صادق مهدي31343

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىسيناء رسول جاسم30806

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىتبارك مازن صالح30648

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىمالك رزاق رشك316229

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىابتهال محمد هالل316585

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىرغد فوزي عبدالحسن31212

ي راشد31387 إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىمريم صي 

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىتبارك مهدي صالح30949

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىفاطمة كاظم جعفر207695

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىفاطمة الزهراء عامر حمدان207721

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىسارة هيثم موس30576

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىزهراء منير مالك207738

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىشهد صباح حاتم31241

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىايات كريم حافظ525435

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىزهراء اسعد حمدي486384

بكالوريوس2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىكوثر عويز عنير 31627

دبلوم2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىايناس صباح عبود142600

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىامل كريم هادي316432

ي تايه525481
إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىامل راض 

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىمن  ياسير  مسعود429964

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىرباب نارص زوير511780

إعدادية2/ المامون 92117الرصافة-بغدادأننىسحر جودي رصع16022

ي مرعب517007
دكتوراه2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرفاضل باب 

ماجستير2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرليث عبدعلي صاحب484493

ماجستير2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسير  محسن484516

ماجستير2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعالء ثاير عليوي298608

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسن مجيد سعدون504566

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرصفاء فاضل سلطان484464



بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد مجيد عاجل484503

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي جابر مارد106753

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرفاخر ياسير  احمد300398

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعيد عبد504579

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعماد قاسم علوان484472

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرباسم كاظم زويد484473

ي86654
بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان عاب 

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  توية299281

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعقيل عذاب طعمة86687

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي محسن سماري86685

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرضياء جبير عذيب299633

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعمار صابر هليل106532

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحكيم هاشم سالم86445

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرثائر حسن سالم92816

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمهند فاضل صالح86641

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعالء حنون مزعل299225

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي رسور عباس484514

ي299109 بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرباسم محمد لعين 

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكروائل احمد زيدان300665

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحيدر عبود هليل504542

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي محيسن نعمة484471

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد حسن قاسم484466

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمصطق  باسل عدنان484463

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكركامل عويد سنيبل85860

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرفوزي صدام محسن105568

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراياد قاسم علوان86469

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرصباح خميس هاشم93794

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكررعد عبدالرضا كاظم106790

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسن مهدي هاشم299159

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرادريس صابر هليل106509

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرصبيح علي محمد299122

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمرتص  جمعة خنجر106612

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعباس كاطع داخل484483

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكررافد فاضل جبارة484517

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل سلطان86651

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراسعد محمد حسن298977

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم كاظم86414

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي لطيف نعمة86645

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمثن  باسم حميد92625

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراسامة فاخر ياسير 300077

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر شامخ484512

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرالكرار حيدر علي اكي 105895

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي خرص  فرهود86524



بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراثير قاسم ادنيف299115

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  محسن484477

ي85875
ي راض  بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعباس نن 

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكروليد خالد كريم106935

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعدنان ناظم عبدالحسن86617

ي93334 بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعباس محمد لعين 

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي صباح جاسم484518

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد ثاير عليوي300121

ي300300 دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعمادالدين جاسم لعين 

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسن والي الزم484510

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرامير فاضل جلوب484492

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسير  خالد كريم93464

ي106780
دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمد حمدان عاب 

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرصالح هادي مهدي85871

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرفالح دعير علي91914

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمهند حسن خلف298746

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي خلف جلوب299691

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكروليد كاطع داخل484482

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسام جويعد زبون92402

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرقصي هاشم جهلول513965

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرسالم سعيد رحيمة484476

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد عليوي86430

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي عزيز فاخر308096

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرنجم هاشم نعمة299600

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرسيف علي مزهر105752

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحمزة زاير محسن106646

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكررياض حميد جي 299588

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمد نعمة سلمان86658

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمد علي زينعابدين106571

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمصدق كريم كطافة484505

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرسيف علي طاهر86622

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرجعفر حسن قاسم300501

ي484474
ي راض   نن 

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمصطق  خلف عبدالحسير 299204

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد جعفر جياد299932

ي484521 إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم لعين 

ي فرحان484480 إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمد مشر

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرهاشم موس رضا308068

ي308044 إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرباسم جاسم لعين 

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسن سوادي106756

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرشهاب محمد عليوي542664

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد هشام سابط86615

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد جودة خريبط86465



إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي سالم عبدهللا92697

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرامير عودة جميعي106352

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعمار احمد عبدالحسن484520

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي صالح عبدالحسن86432

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد محمد هاشم106908

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي نارص طعمة86862

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمهند عباس ابراهيم106760

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكركرار صبيح علي299648

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي شبوط حسير 299096

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعباس انسير عبدالرضا106944

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعباس عواد كاظم105503

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد محسن عليان484469

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعباس جبار دوجي92505

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد جبار خزعل106479

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسير  فالح قاسم106603

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمصطق  فرحان شنيشل106652

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمد طالب محمد298325

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد صباح86377

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 308003

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبدهللا كاظم105620

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمد حرز هادي106640

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم حسون299063

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرادريس محمد صباح86357

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمد سعيد عبود93824

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكركرار هاشم موس106241

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكررامي محمد حافظ86554

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرغزوان عبدالكريم حسون299050

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمالك علي جاسم106498

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكركرار سليم مكي93536

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالرضا جاسم484456

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرضياء ماجد خيون105995

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي خلف عطية299402

 علي فارس106317
بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرسجاد فاضل عبود85877

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرصادق عباس حسن106746

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراسامة اسماعيل معارج86634

ي دريول484495
بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحيدر شمىح 

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرضا حسن484457

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرسجاد جاسم محمد299362

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكركرار فاخر حاتم93878

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسن ريسان حسن86550

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي كريم رحيمة85881

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرامير حافظ جياد484470



بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعباس مهدي حسير 484475

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد فرحان شنيشل106803

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرسجاد نزار جبار93809

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم عبدهللا484515

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرسجاد عماد فاخر93737

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكروسام جويعد زبون300022

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد رحمن محمد106488

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكريوسف محمد مخيلف92250

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي سعدون صدام105971

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرزينعابدين باسم طالب300769

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحيدر محسن جميعي105649

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد محسن عبدهللا91729

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرخرص  عباس خصاف106448

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق جبار محيسن86528

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرسجاد محسن يوسف93848

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس خصان86472

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرهاشم جواد كاظم106281

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي عادل محمود106292

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد حسير 106422

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد جويعد484507

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر عقيل حسن92026

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمؤمل عبدالزهرة دهش106364

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي خالد خزعل86499

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكركرار جبار هيال106070

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم الزم484508

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحمزة عالوي غنتاب92082

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرنور محسن عبدهللا92324

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسن علي كريم106582

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرسجاد ماجد حسير 298617

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرامجد محمد حسن298991

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرذوالفقار جاسم رشك484509

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمصطق  ليث عبدعلي484460

ي107023
إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي راض 

ي سلمان86543 إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحيدر صي 

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  جنتو308078

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرزينعابدين جبار صالح86496

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرنورالدين صباح خميس93702

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد محمد106022

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرزين العابدين خرص  عباس484500

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان مهدي91852

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسام الدين طالل صخر106468

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمهدي نوري مهدي298584

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسير  جواد كاظم86437



إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد كامل جويد299089

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحكمت عبدهللا كاظم106973

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد محسن صابط94593

ي299616
إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمد عاب 

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسن نوري مهدي298352

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم اوحيد299141

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس مهدي85889

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراكرم مطشر غليم86452

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكركرار حاتم مزبان484458

ي85884 إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرصدرالدين ستار صي 

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعباس كريم عبدهللا85869

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي صادق خلف299383

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  مزهر عبد484506

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمصطق  جبار حردان300712

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسير  سعد ساهي484497

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي جواد كاظم484527

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد محمد موس107097

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكروحيد جبير عذيب484468

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرباقر سالم جالب106397

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسير  صالح مهدي106743

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمرتص  فالح جرو92786

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي جبار يوسف106378

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد محمد محسن86822

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسير  جميل عبود86571

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرسجاد عباس مهدي106738

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحبيب كاظم مهدي484478

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرسيف علي حسير 223136

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار يوسف300755

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمرتص  سعيد جميل92458

ي106786 إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمؤمل احمد ناج 

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراحمد عبدهللا حزام299664

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرباقر عباس خصاف86577

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكريوسف مرص  اليذ105688

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمد بشير نارص484454

ي517058
إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرليث فاضل باب 

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرجعفر فالح مهدي86857

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكربكر محمد صباح86608

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمنتظر حسير  جمعة85876

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد نارص93905

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرليث ياسير  عباس107017

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمدصدر جاسم رشك484511

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمقتدى وسيل مطلك86363

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي منشد حسن300572



إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسير  صباح جاسم308030

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمصطق  عادل غدير106347

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي محسن غضبان86383

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحيدر جالل سعدون106543

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمد علي هاشم298599

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرضياء حسير  حمود92198

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعباس حميد صاحب94609

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحسن محمد حسير 484498

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكريحنر قاسم زغير106622

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعباس عبدالكريم حسون299024

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمصطق  رزاق هندال484513

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعباس سعيد عبد504500

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمصطق  حيدر شامخ504609

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي محسن جميعي93951

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي عقيل عذاب86456

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسير  خالد صدام484461

ي محسن92741
إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمصطق  راض 

 علي عليان105473
إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي محمد محيسن299150

ي308273 إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد ناج 

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعباس عامر جوي    ج106997

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمقتدى جبار فرهود86459

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم محمد91956

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكركرار رحيم محمد298838

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي ياسير  عباس107094

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا كاظم93672

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسير  مشعل جودة484465

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرفالح جرو عيىس105852

ي عليوي105921
بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمهدي راض 

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح فخري86583

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكركريم جبار عودة86388

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكراذار عبدالكاظم كاظم106730

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرفاضل عبيد حسن105669

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعادل عبدالجليل عبد106784

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرماجد احميد حمزة86503

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسن شيال عجالن496303

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرمحمد جلوب نارص86510

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكررحمن خماس عبود484525

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرحسير  جمعة مطر106765

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادذكرعلي حرز هادي484486

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىجسام رحيمة حمود484488

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىسناء كاظم شنيور105702

سعاد علي حسير 106800
بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىطليعة محمود بالسم308043

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىوفاء عبدالحسن طويف86628

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىفاطمة شحيم صي 86616

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىهند عبدالستار عبدالجبار86559

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىسندس حسن خلف106748

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىليل رزاق داخل92655

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىهدى جياد محمد105609

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىنور مزهر حسير 299958

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىفوزية خزعل فارس299333

ي86671
بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىشيماء ريسان هاب 

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىزينب محمد حبيب105590

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىاخالص عباس جبار105884

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىنشين حميد جي 299262

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىهدى عباس ثجيل504512

رسل حسن علي105489
بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىعلياء حسير  عطية92589

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىدنيا محمد حسن298962

زهراء علي يصغ105517
بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىسارة مجيد سعد105766

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىاسيل محسن غضبان93518

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىفاطمة عباس معل298305

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىرسور نجم عبدالسادة93480

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىتفية كامل جويد484485

ي جعفر299243
 
دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىبتول عوق

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىحنان محمد يوسف106629

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىزينب محمد هاشم106693

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىسارة محمد منشد86393

ماجستير2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىرباب محمد حبيب105787

ماجستير2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىريام محمد ظاهر352716

ي محسن93974
بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىسارة راض 

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىزينب محمد شاكر86662

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىهديل صباح جاسم308034

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىارساء فاضل جاسب106435

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىرباب جبار فياض106046

يف علوان105957 بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىسحر رسر

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىوسن حميد جي 299298

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىهبة طالب محمد299561

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىهديل محسن سابط105937

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىغدير احمد حمود86610

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىمريم كريم كطافة484484

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىرواء عليوي عبيس106795

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىاسماء صباح جاسم308037

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىعذراء مجيد حميد105736



بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىاسماء عليوي عبيس106778

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىغفران عبد محسن106301

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىصفاء ثاير عليوي85865

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىكوثر باسم حميد93502

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىرؤى عبد محسن106264

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىوجدان حسير  سلمان85886

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىمنال محبس صوي    ج300686

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىزينة حنون مزعل86409

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىمروة فيصل عيدان300803

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىاالء حنون مزعل86426

ي93638 بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىزينب هاشم لعين 

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىاية مجيد نايف86345

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىسىه خالد صدام484455

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىزهراء فاضل سلطان105455

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىفاطمة صباح جاسم308017

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىرقية ماجد رحيم106766

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىسىح  عادل حسير 484459

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىزينب مجيد حميد105905

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىسارة عامر خلف86398

وق طالب رحيم105721 بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىرسر

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىسىح  عبداللطيف غازي106809

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىرباب جميل عودة106705

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىشهد كريم فنجان106411

دبلوم2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىزينب جميل عودة106712

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىعذراء كريم محبس106387

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىاالء احمد محمد542720

 علي نهاب299994
إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىحنير 

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىحنير  كامل عويد86419

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىختام عباس حسن86368

نور علي عباس106976
إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىسارة كريم هاشم504612

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىزينب عبداالمير جاسم300841

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىتبارك اذار عبدالكاظم484526

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىطيبة احمد محمد542712

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىيقير  سعدي حنون484481

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىفاطمة محسن غضبان86501

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىزهراء اياد عدنان300866

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىمالك رحيم شذر39952

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىهيام محمد هاشم299315

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىطيبة موس نايف86564

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىحوراء صالح هادي106099

 علي106699
إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىختام حسير 

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىزهراء عالء حسير 300617



إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  مهدي299166

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىنىه محمد حسن300929

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىافراح شهيد سالم105535

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىعلياء عليوي عبيس106563

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىرنا جاسم محمد92676

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىزينب عمار سامي300455

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىنورالهدى مزهر محيبس484490

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىنرجس محسن سابط91804

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىسارة جليل خصيف105559

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىمنتىه نجم عبدالسادة93765

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىحنير  منشد حسن105869

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىافراح عبدهللا جعفر86403

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىهبة مهدي هاشم298397

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىنور حسير  معارج86522

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىوسن عبدهللا جعفر86612

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىشيماء فاضل سلطان106330

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىزينب علي يصغ86676

بكالوريوس2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىزينب عبدالرضا داخل86441

وفاء عبدعلي حسير 86830
إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ محمد القاسم 22119الرصافة-بغدادأننىفائزة هادي علوان86488

ماجستير2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعباس فوش فرج293075

ماجستير2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرهادي فيصل سعدون67379

ماجستير2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمازن عدنان عباس187016

ماجستير2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراياد عبد حميد293878

ماجستير2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعقيل ياسير  حسير 386882

ماجستير2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرماجد كاظم عبودي313511

دبلوم عالي2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر سلطان حسير 441974

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركريم شوحان خلف66241

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد سالم طه185123

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعبدالحمزة فيصل اخطيل295335

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار دكنوش269435

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركريم جازع عبود187119

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعباس جي  محمد67419

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركاظم سوادي جي 313522

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرجليل شالي جارهللا436781

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعدنان حمود جابر68475

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرصالح جمعة شنير 295747

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعباس نارص لفته70408

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر علوان جبار67969

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمالك دخان جاسم67862

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمهدي عبد عطية386785

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرجاسم عودة لفته67017

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرصالح جاسب بهير184983



بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعباس جبار عبدهللا184193

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعبدالحسن محسن كاظم67763

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركاظم غالم عويس295827

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار ضهد65794

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  مطرب كزار185328

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرصالح عباس عبد67084

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمهدي رشك لفته184110

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرجاسم حسير  جلب183415

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعقيل صي  محيبس390282

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرستار جبار لفته386796

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعدنان عبدهللا عبيد386792

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي جبار دكنوش292335

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعالء كاظم مطر505082

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرطارق عزيز مجمان67333

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم نارص362988

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد عزيز روضان66785

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسن جواد محسن544781

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر هاشم دباغ313594

ي زغير186896 بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمجيد ناج 

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرخليل جاسم علي183392

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكررعد كامل شالي185348

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمهند جميل خضير70338

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي محمد درع187071

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرطيف عبدالحسير  عبود442062

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد عباس عبدالحسير 182912

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرابراهيم سلطان حسير 293936

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي عباس عبدالحسير 67357

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمنصور شاطي سوادي185469

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي سليم مطشر66529

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكروسام ياسير  كريم263095

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكردريد جي  عبدالحسن295099

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمهند بديوي علي269108

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد جي  مطر386987

 علي505105
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم محمد544792

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكررعد علك عبدالحسن269510

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعباس جي  كريم313600

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرغازي فيصل اخطيل436731

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرموس عباس نعمان387072

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرابراهيم صالح جهاد293843

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمالك رحيم خضير66078

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر نجم عبدهللا295078

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعدي كاظم مطر295366



بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرقصي كاسب موس313532

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد رعد محسن68376

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحمزة صدام خنجر67366

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعادل كاظم رضا185127

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرنجيب جي  سوادي187094

ي مزهر70860 بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر محنر

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد احميد عبيد187048

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعباس محسن حسير 534219

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكروسام عبار مذكور221916

 محمود حسير 505078
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالزهرة جمعة544789

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكررشيد علي نارص387458

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرنورالدين كاظم شواي269136

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمصطق  موفق نعيم182643

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرتحسير  حميد شنشول318817

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرنمير محمد مجمان185070

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد حافظ سعد185315

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرجواد خريبط حمود318867

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرازهر سامي بنيان505084

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرضياء ستار جبار183408

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر فيصل خطيل295220

ي269124  لعين 
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكررسول خرص 

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي فاضل67297

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرواثق جعفر حمود437244

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم جاسم70178

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم حسير 66683

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد سامي عبد67922

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعقيل ديوان حنتوش183081

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمود لذيذ علي66581

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي صباح نايف188741

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسعاد كامل سيد67098

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرفالح عبدالحسن كاظم295408

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرتحسير  سوري محمد294250

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد نصيف جاسم269463

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرجاسم نخش عباس318840

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسالم داود سلمان66669

 علي ابوسلة387674
دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرتحسير 

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي محسن عداي296044

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد سعدون عبعوب505090

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرصادق جعفر قاسم387779

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعالء عيىس عنيد295960

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمهدي طاهر جي 183427

ي67160
دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  حمد مناب 



ي سهر188896
دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد راض 

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرقحطان صالح حميدي221929

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعالء محسن سعدون268720

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرقاسم هاشم اتويه441950

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكروداد عودة عليوي268747

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد علي71519

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمهدي عودة عليوي67409

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكروليد خالد مفي  70696

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعقيل نصيف جاسم184357

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركرار عبدالزهرة جودة268926

ي505080
دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرضياء جاسم راض 

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسعد علي جبار186994

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرنزار عمران موس292056

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحكمت وادي سلمان436457

ي كاشخ184281 دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالنن 

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرضياء كامل خالف504467

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسن حسون عيادة295164

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد عبد حنتاو505161

ي67902 دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر مجيد عرين 

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركرار صادق هلهول269038

ي185318
دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكررياض بحر راض 

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرميثم محمد جاسم268952

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي كريم كاظم263042

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمصطق  كامل سيد269020

ي كطافة318919
دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي ماض 

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركاظم عبدالزهرة جمعة505163

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد عماد عطيل387381

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركاظم رحيم عبدهللا67847

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن جبير68927

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرجاسم حمود الزم318861

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكررائد عبدهللا مطلك295657

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرزهرة كاظم حسير 362917

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعقيل حسير  سوادي184091

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد عذاب صنكور68330

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرصادق حسن سلمان67387

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي شندي طعمة66136

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحاتم كريم عبدالحسير 386788

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعدنان حبيب زيارة293039

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر عزيز مجمان67574

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعباس هاشم محمد293340

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد رافع عبدالسادة386909

ماجستير2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكررضوان شوبان محسن295992

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسب محسن185052



بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعمار يارس جبار67262

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكررسول عبدالواحد هورة367289

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي مىحي مزهر68697

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي صبيح مجيد67203

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركرار مهدي وادي185476

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرزاق عجل295915

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا جهلول387115

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر علي عبود296008

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعباس مزهر لفته187004

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسب سعدون67820

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرضياء صغير جثير513917

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسيف صبيح حاتم185355

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد وليد خالد185466

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي خظير عباس386899

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركرار حسير  حاتم184972

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعمار جميل لفته184246

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  خضير عباس386954

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  كامل حمدان183421

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد كامل حمدان387492

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  خزعل شواي185418

ف387155 بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرامجد عباس مشر

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرامجد رسحان جاسم185512

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر عبد عنيد318836

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكررعد حسن مطر386924

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرباس طالب هاشم505076

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي بشيت جي 387463

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعبدالجبار كريم جازع185272

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي سامي موس65734

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكريقير  سالم محمد318880

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرطه عبدالبشير خلف188928

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي خلف مطشر184337

ي70255
 
ق بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي شنيشل رسر

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسجاد سعد كزار66283

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكريعقوب شوبان محسن295254

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي شاطي اسوادي67469

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس عالوي184149

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي حسن عبدعلي185034

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد خرص  جي 184291

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي جبار كاظم66019

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد صالح هاتو269003

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمرتص  جواد كاظم67618

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي سعد حسن66827

ي318828
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  طالب عاب 



بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرذوالفقار حسن نارص295694

 علي فالح367248
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرحيم عبد الرضا67881

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعامر فليح منىسي187113

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركرار صالح هاتو184327

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسجاد علي عباس183434

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمهند عباس عبد68769

هللا67145 بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي يحنر خير

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي يونس حميد505101

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرفرات علي جبار269412

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالرزاق مهاوي185509

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعالء جي  عذير183347

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرطه كامل شاطي294099

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكريوسف شوبان محسن292307

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر صالح زناد184145

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرنورالدين علي عباس269193

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكربشير كاطع عبدهللا268988

ي بري188780
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر ماض 

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراسالم صالح مهدي66312

 علي طارش189267
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمرتص  كريم غاسم295974

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر احمد نعمة188553

 علي185168
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسيف علي خشن318929

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسامر فرحان جلوب67224

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكريوسف محمد خضير187193

 علي حسير 184143
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد رحيم عودة67777

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد نارص حسير 185251

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق حسير  جازع67050

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم حميد71067

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد جميل لفته188797

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراثير عبداالمير جواد183397

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسن مهدي حسن183098

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عبدالعباس نعمة68777

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرغيث مىحي مزهر67213

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد حميد442068

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالزهرة عنيد182775

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم سلمان185384

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعالء فليح منىسي186953

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد علي فالح442086

ي67957
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي حسن راض 

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد كاطع جلوب387126



دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعباس خضير عباس292269

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمنير محمد مجمان67747

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسجاد هادي سلمان185374

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمهند صالح مهدي184185

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعباس كريم شويش436450

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرزاق عجيل189008

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرزين العابدين صبيح حاتم68586

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكريوسف كريم خلف187108

ي حافظ66460 دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكربدر لعين 

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد زامل خلف318945

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد عباس مجمان67833

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرميثم نارص حسير 67792

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد محسن188485

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  نارص268947

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرضياء حسير  شنيشل67461

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم وذاح182942

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي حسن جاسم318949

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركرار حسان كاظم66394

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  موس عنيد65836

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعقيل عمارة عبدالحسن268875

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد كريم جازع67703

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعباس صباح نايف182969

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي محمد سلمان268843

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعباس محسن الزم387609

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمالك غازي طاهر387705

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرادريس فاضل جاسم188448

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم جازع67730

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكريوسف غازي سدخان269259

 علي فرحان185066
إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي احمد حسير 269083

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد رحيم جوجي386782

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي معيد عبدالحسن67448

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعالء جي  صحن183319

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي عزيز حميد184099

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي ستار جبار387139

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي جبار هاشم185098

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان سفاح189327

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسن فاضل حسن269491

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن علي66112

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  جليل شكيل184311

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد صالح زناد269213

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرطارق علي عبدالحسير 68700

ي67584 إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعالء محمد عرين 



إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرموس غانم سلمان185368

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي رهيف مكطوف183189

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي جاسب محمد184147

ي186973
إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم عاب 

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركرار علي رشك188968

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق عجيل187079

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمسلم فخري حسن292780

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرجبار مطشر جبار183429

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي كريم فليح187007

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم شوحان184331

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكررضا سامي كاظم386972

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد نصيف جاسم67483

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسجاد خضير عباس294290

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم شكيل185310

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسليم الدين كريم جازع184300

ي182876
إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرضا مناب 

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسجاد حامد لذيذ292089

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم هادي386810

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكررسول فاضل عويد189252

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم جوجي65760

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر عادل عبدالحسن71125

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار علي313609

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمنتظر محمد علي185230

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسن جعفر حمود437113

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمدالصادق حسن عبدالواحد67913

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسيفالدين حسير  شاوي292028

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرهشام وليد خالد184344

ي67499 غام خير إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمنتظر رص 

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمؤمل حسن زويد268959

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  سعدون عبعوب505138

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرقاسم كريم غاسم185014

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمهدي جواد كاظم66006

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعالء نوري كاظم188572

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم جلوب268937

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي محمد حسن293222

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار لفته187210

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد علي طارش292409

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم سلمان67685

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبدالرضا65500

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد يونس حميد505094

ي65593
ي شاب 

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسالم راض 

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر رعد راهي66468

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي باسم جاسم293671



 طارق علي187215
إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي كريم عودة294181

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركرار جي  عذير505081

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدعلي محسن386830

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبدالحسن نعمة534198

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر علي عبد187143

ي نصيف جاسم189224
إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمدالتق 

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحسان حنون حامد544786

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي نعمة جاسم65970

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم علي437057

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحبيب الزم ضامن442095

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسن جليل شكيل386854

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرتق  هيثم عباس313590

ي269539
إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي احمد راض 

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد مسلم جاسم184131

ي269547
إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمقتدى محمد راض 

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكريارس رحيم جوجي386813

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد كامل شالي185173

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  هادي عبدالحسن182897

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  خالد نجم188441

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرامير خالد مفي  70483

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرلؤي جاسم محمد184320

 علي جواد184212
إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرماجد حافظ عبيد67519

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسالم عباس عالوي187161

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكريارس عدنان شذر189031

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعبدالستار كريم جازع184254

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعبدهللا علي فرحان185295

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرطه عباس محمد67563

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم خلف182581

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمنتظر علوان جبار183452

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي جبار محسن268632

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمرتص  محسن كريم182661

ي183053 إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد عرين 

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركرار كاظم ياسير 505123

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد خزعل عبودي291996

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالمنعم حميد295786

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكريارس محمد جبار188620

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي كريم رمح69186

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرامجد رحيم محمد67173

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركرار علي موجر67239

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعباس عبد دهيم71019

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد شعالن69133



إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبدالرزاق مهاوي70902

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  شايع189017

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد رعد عبود188754

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكريوسف سعد كزار292812

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم هادي386840

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد عقيل كاظم184171

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالحسن محسن188684

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد ارحيمة شايع442048

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرامير كاظم عوان184137

 علي387418
إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرامير  مرتص 

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمصطق  فالح عبدالحسن387753

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركرار سعدون هادي293500

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم كاظم187219

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس عبدالحسير 187059

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسب محسن188482

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسن محسن187126

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمهدي كامل قاسم187085

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسجاد حميد علي185028

ي442021
إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد راض 

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعبدالعظيم مصطق  فخري386946

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكريوسف جميل لفته386887

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراركان كاظم سهر268878

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي فرحان عبدالحسن67135

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرجاسم هادي صابط185178

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي فاخر حسير 185405

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمراد خلف مرزوك188669

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي صادق عويد268650

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرارشد رحيم محمد187154

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم رمح260006

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم جاسم184219

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرايوب رهيف مكطوف188470

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراسماعيل كريم حويل69017

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمهند نارص حسير 183381

ي387149
إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  نعيم شاب 

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  حمود فرعون189335

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركرار علي حسير 186906

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمصطق  ابراهيم كاظم387548

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي رشيد حميد188953

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكراحمد جواد كاظم67883

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد علي جبارة185046

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسيف صادق علي188652

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرسجاد جاسب كاظم185286

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد عبدهللا436707



إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  جبار66218

 علي كاظم268703
إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرفاضل غازي كاظم505164

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي ياسير  حسير 67601

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم ناهي72131

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرحسير  حاتم حسن184119

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرصباح جبار كنوش313561

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم عبيد183142

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرفراس محمد نعمة67438

ي186927
إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرصالح زناد منىح 

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعباس هاشم محمد183127

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرجبار عذاب صنكور185000

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكرعامر عبدهللا عباس269529

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادذكركريم حميد رسن318884

ماجستير2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزينب سلطان حسير 313517

ي185180 نوال انعيم لعين 
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىسلوى خلف عبدهللا362873

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىسعاد خلف عبدهللا187035

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزهرة عامر الزم67185

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىاحالم خلف مطر387389

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىسليمة لفته منصور269308

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىهيفاء رحمة عبيد293767

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىنداء خلف عبدهللا183263

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىامنة هاشم نوبة534214

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىحياة فعل جي 67365

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىحسنة لفته منصور269395

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىارتفاع سماح صبيح67076

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىرجاء علوان اسماري269295

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىرنا حلو جودة188812

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىعال ياسير  حسير 269333

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىناهدة جعفر حسير 387586

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىامل صدام خنجر67421

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىرشا جبار عبدل67269

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىوداد جي  كريم295609

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىرجاء صالح حاتم68961

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىلميائ نارص خالطي188908

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىايمان دواس سعيد268803

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىرنا عبدالحسن نعيمة534223

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىايفان حازم نارص66051

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىنورالحياة حسن نارص387692

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزينب جعفر حمود436974

ي عويد زيارة436809
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىاماب 

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىكوثر حبيب محسن436443



بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىسوزان جاسم كاطع318904

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىنورة سلمان جواد183368

نور كريم علي386978
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىسىح  محسن كريم318895

ي67949
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىمريم حسن راض 

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىافراح حسير  طارش362720

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىفردوس عبدالكاظم حسير 268776

ي436427
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىفاتن داخل عوين 

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىعلياء جاسم كاطع67291

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىايمان احمد عواد67111

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىملتق  نارص عبدالزهرة67570

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزهرة خزعل سوادي65928

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىشذى صباح محمد295297

ي كطافة189110
دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىهيام ماض 

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىمنال رحيم حافظ292863

ين عبدالزهرة محمد183215 دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىشير

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىاشجان عبدالحسير  جواد293455

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىوداد حيدر حمادي295566

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىحسنة ضامن لفته263112

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىسارة محمد عبود263072

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىضمياء حسير  ارجيان318900

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىايناس سعدون عبعوب505079

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىابتسام مدلل عبيد67677

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزهرة جبار موس66331

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىسندس جبار كريم362823

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىعلية حسير  عرنوس67749

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزمن كاظم عذاب460452

دعاء علي كاظم182841
دكتوراه2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننى

ماجستير2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىاسيل جميل لفته386766

ماجستير2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىفاطمة عزيز روضان269342

ماجستير2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىاساور جاسم كاطع65609

ماجستير2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىسىح  رحيم طاهر387377

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىارساء عقيل كاظم66246

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىغفران محمد وادي295198

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزهراء قاسم حسير 269367

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىاعياد محمد وادي269326

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىهبة مؤيد عمران68176

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىوئام فرحان جلوب68894

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىحنان محمد درع221899

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىايات عبدالرزاق كريم68646

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىسارة مزهر لفته185502

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىهند كامل شاطي294118

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىشهالء حسون عيادة544798



بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىفاطمه موس عنيد269277

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىانتضار رهيف مكطوف67543

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىشهد هاشم محمد505130

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىحوراء حسير  كاظم67346

سارة صادق علي83130
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننى

زهراء عبدعلي مونس68337
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىازهار صالح هذال268820

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم حنش189290

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىسارة كامل حمدان184141

زهراء علي سالم318937
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حسن عبدالواحد67320

ايات صادق علي83090
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىاالء جاسم محمد184349

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىرغد علوان حسير 268642

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىايات احمد بحيوس65854

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزينب صباح نايف182957

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىارساء جبار حمدان67375

حوراء عبدعلي مونس68352
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىخديجة جبار الزم67630

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىدعاء موس عنيد188870

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزينب محمد كاظم268859

ي كطافة72101
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىنورالهدى ماض 

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىاسماء عقيل كاظم189306

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىهدى جاسم محمد185429

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىميعاد شبيب زيارة182547

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزينب محسن الزم387810

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىسىح  سعد حسن66731

ي295308
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىسىح  قيس ماض 

ي ظاهر269353 وق عبدالنن 
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىرسر

شهد حميد علي68267
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننى

ي كطافة318822
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزينب ماض 

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىحنير  خالد ابراهيم505112

امال علي جبارة184264
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزينب صالح كاطع182859

ان كريم علي386869 نير
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىوسن حنون مجيد182931

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىمها محسن سلمان67250

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىرشا سمير دنبوس65639

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىرغد صبيح علوف296147

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىسناء سعدون عبعوب441982

فاطمة جبار علي68910
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننى

 علي387658
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىنورس عبدالحسير 

ي67934
بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىنور حسن راض 



بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىرسى فاضل عبد185452

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىبيداء حنون شنيشل68635

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىاية صباح فيصل436697

اس موس عنيد188852 بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىسارة احمد الزم188498

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىنور عادل كاظم189318

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىمنار خالد مفي  70625

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىضىح جاسب عيدي189169

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىدعاء صالح مهدي68920

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزهراء قاسم ياسير 292915

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىغفران محمد درع184151

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىمريم عيىس عنيد182718

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىهدى سمير دنبوس188717

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىريمان منعم الطيف293550

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسن جيي 67716

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىنور صالح هالل408161

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىانسام قاسم موس183170

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىتق  حسن حمادي189133

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىعلياء حنون شنيشل185009

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزينب جبار لفته68609

ق رحيم عبدالسادة189200 إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىاستي 

مرام علي ياسير 186989
إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزينب صادق عجرم184204

ي68028
إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزينب حسن راض 

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزهراء موس عنيد71564

ي292994 هدير فليح صلين 
إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىديانا حازم نارص65912

هدى علي سالم185492
إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزينب محمد عبدالحسن185192

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىسىح  احمد صالح263136

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىبتول عدنان شذر187183

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم حميد184153

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىبراء محمد كاظم268869

ولدان علي الحيف184228
إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىسارة صباح فيصل505120

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزينب رهيف مكطوف188539

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىهدى هادي طعمة184942

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىكوثر حسن حمادي313581

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىفاطمة عباس كاظم188432

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىحوراء عويد زيارة269451

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىحوراء جعفر حمود436670

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىكوثر عامر عبدهللا184157

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىحنير  سالم محمد65476



إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزهراء كاظم حسير 505077

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىايات حسير  حاتم186982

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىضىح رحيم طاهر386864

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىجوان محسن عبود295924

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىسليمة ابراهيم عاجب187187

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزهراء فالح عبدالحسن187175

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىاستغفار حسن زوير292157

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىشيماء سعد عطوان294348

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىهبة صباح فيصل442013

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىايناس صالح مهدي65937

بكالوريوس2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىسورية سعيد رحيمة296070

دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىزهرة محمد جابر318849

ايمان علي عرمش292222
دبلوم2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الحكمه 22120الرصافة-بغدادأننىانتصار عبدالحسير  عبدهللا313539

ماجستير2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرسعد سبع عيىس312458

ماجستير2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرباسم عبدالزهرة دعير200702

ي جياد271038  صي 
ماجستير2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ماجستير2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم رحيم504851

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم جاسم504860

ي كطيفة475723 بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد خاج 

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعادل قاسم رستاب194623

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد سعدون194385

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي محسن سلطان194462

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرانمار عادل قاسم504927

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرماجد شعيوط معيدي194543

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرطه علوان محمد194331

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمهدي ثجيل والي222104

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحسن حنش مزيد270599

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي حطاب عبود194784

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحكيم نارص غالي312845

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف قاسم194518

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحسن شعيوط معيدي271102

م جودة505002 بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحيدر شي 

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحيدر حرز بايع201153

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمسلم كتيب عذار194370

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكروالء علي ونيس312568

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرموس حميد عميد194348

هللا هوي353196 بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحسن خير

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرهشام جبار زغير312716

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسير 194306

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعبدالكاظم عبدالسادة جاسم200781

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعادل حميد جبار504867

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرقيرص قاسم نعمة194433



بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكراحمد محيل جي 201254

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكررياض مياح عذيب200470

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعصام خليل ابراهيم200066

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمصطق  هبىسي ياسير 312932

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي جبار احمد194360

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرضا حمد312633

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرابراهيم جاسم محمد271560

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرجمعة حاجم سلطان222045

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرسيف صاحب نور222068

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكراثير مياح عذيب356633

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان عيدان200152

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكررائد جمال مندوب312404

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرموس عباس جبار353032

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمهدي قاسم كاظم194450

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد علي كيطان271412

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  حاتم194947

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرجمال نارص غالي200019

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكررسول فرحان خليف312686

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعباس نعمة رشم425135

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي ريسان حسير 424651

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي محسن اكريم476411

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي شاكر حميد424749

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل مهدي201448

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمهدي خليف سلطان194320

ي476378
دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمهدي عبد منىح 

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي سعد طاهر194538

ي حامي476357 دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم عبدالنن 

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرراهي كريم جي 312762

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرماجد حمد شنير 476827

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرساجد كاظم خزعل194700

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحسن زغير هاشم200355

ي حسير 425073 دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالنن 

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالعال محمد194928

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعبدالرضا سماري حمدان504856

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرقاسم عبود كاظم194924

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكربشير صابط سيد199980

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيم جري424993

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرصالح كاظم بخيت200187

ف199910 دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكراديب عبدالكريم رسر

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكراثير مجيد جي 424831

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرجي  حمود كاظم504855

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرباسم محمد فالح194390

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرزهير مهدي عبدالرضا200385



دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعادل هاشم كاظم312836

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرهشام صالح عبدهللا194940

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرهادي جواد كاظم424251

ي علوكي270953
دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرشامل راض 

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحمزة سادة جوالن270803

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكراسامة صبىحي عبد363340

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكررعد جبار معارج194808

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرصباح جاسب كريم194926

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي الزم جي 200288

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكراحمد علي حواس200857

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكراحمد زيارة رسن194455

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالىحي يونس200481

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرثائر حميد مهدي194506

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعزيز جنديل عبدهللا194639

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعماد عباس عويد271637

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمجيد حسون عبد194802

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكررياض كاظم عبدعلي200845

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد مطشر476442

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمهند يوسف علياكي 424357

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي جلوب عباس475624

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرذياب مفي   سنيد201527

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرضا برهان194829

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرفائق عبدالحسن جي 222083

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم جي 194408

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرسعد حسير  مجيعد270786

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعالء موس فري    ح200744

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم عبدالعباس353085

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرهاشم محمد جوي363516

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرقاسم عبدالزهرة حسير 424203

ماجستير2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرخالد جمال مندوب312429

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد عبدالحسير 424497

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي حسن شارف194813

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي معارج جي 271574

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن عبدل194840

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد عصواد312744

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكربسام ماجد سعيد194653

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمنتظر كاظم حاتم271114

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالحسير  حسن271537

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحيدر علوان نارص200727

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرغيث محمد كاظم424290

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكروالءالدين سعد جاسم270635

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي محسن محمد200872

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي صالح حسن200000



بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحازم حسن عبدالرضا271365

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكررسول احمد زيارة194923

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكراحمد خلف بجاي194259

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي اسماعيل هاشم194277

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حسن قاسم271630

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكركرار صادق هاتو504854

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعالء نصير صادج194632

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكراحمد جواد كاظم271379

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرسجاد رحيم محمد194937

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحيدر علي عبد200693

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعد عبد200032

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسن محرص312512

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد كاطع مهوس312823

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد عودة حسير 200934

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعبدهللا قاسم عبود165736

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحيدالر حسير  عبدالرضا271076

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرستار كتيب عذار199995

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي جمعة حنظل194811

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكركرار فالح جحيل201482

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعالء عكلة زامل194668

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي سالم عبد199926

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمصطق  فاضل مزبان312702

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرجاسم حسير  جاسم270968

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكراحمد علي كيطان271455

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرانور اسماعيل وادي194314

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمرتص  سالم غضبان3686

ي312808
بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكروسام كريم حساب 

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم194593

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكركرار عبدالرضا برهان271391

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرسجاد جواد جاسم476457

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكراحمد جليل مري    ح194780

يف كريم271445 بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي رسر

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم حميد194789

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحمزة قاسم عطية271051

ي201012 دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي حميد صي 

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد هاشم حسير 194665

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكريونس صاحب نور62744

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرابراهيم حسير  منشد200103

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرهادي زغير ضايف200331

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرفاضل حسير  جاسم271013

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحيدر فاضل عباس312912

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعباس كريم حسن201071

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكراحمد محمد محيسن194927



دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد جوي200075

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكركرار عبدالرزاق حسير 270721

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد حسن200171

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكريحنر خلف قاسم194514

ي سمير حنون271620
إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرتق 

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمرتص  محسن محمد194819

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي كريم واحد194368

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم محمد194392

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحمزة خرص  صكبان201379

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحيدر شالل علي504897

 علي جاسم194827
إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمصطق  سلمان جاسب504879

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمصطق  اسماعيل محسن200792

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرليث مزعل غانم255530

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكراحمد عباس عبدالعالي211446

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكريوسف علي حسير 352792

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم محمد194375

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرنصير مياح عذيب201354

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرباقر رائد حاتم312614

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي عباس جبار200920

 علي حسير 194608
إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرتحسير  حياوي حنون201235

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالزهرة علي201327

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمرتص  خضير اسود270791

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرسجاد صباح كاظم201310

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمود حمدان دعير424795

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن سلمان200071

ي200681 إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي عماد خاج 

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرايمن علي جاسم312584

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكروائل حسير  حاتم194674

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمرتص  مزعل غانم194860

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكررسول مرص  حسن194580

ي فاضل سلمان194828
إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد التق 

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكريوسف خرص  صكبان194920

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي محمد طالل312450

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمصطق  ماجد عكال200212

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم بداي476286

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحسن عزيز كريم194935

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكراحمد عادل كاطع199683

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرذوالفقار صباح فهد222037

ي200682 إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمازن علي لعين 

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  فاضل200007

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرسجاد محسن اكريم194682



إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكراحمد طالب معن312734

ي عبدالرضا194650
إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي سبن 

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبدهللا حمود505564

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن جاسم271526

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسن352951

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالواحد عباس525246

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان سعيد201456

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمنتظر جعفر كاظم312798

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي خضير عبدالكريم200063

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي سعدون بلط194697

ي312830
إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرزيد كريم حساب 

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحيدر ستار جي 271401

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكراحمد رياض جبار194921

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم صبيح194930

 علي مهدي194676
إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرسيف رحيم صبيح313028

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكريوسف ارحيم نارص194276

ي باسم عبدالزهرة312817
إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد تق 

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرخلدون عالء كامل194852

يف كريم271429 إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرامير رسر

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرجاسم حاتم كريم312612

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرامير ستار عبدالحسن476496

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحسير  ماجد فياض194905

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرامير حسن مسعود199946

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي الكرار جواد عبدالكاظم200454

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمرتص  فرج فلىحي200409

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحسير  جمعة مسلم312840

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  منشد194217

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم حاتم271589

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكريارس نارص غالي312858

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرثائر جبارة حافظ201539

ي194619 إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكركرار عماد خاج 

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرمفتدى فاضل سلمان194601

ي عجيل194456
بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعلي منىح 

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرنافع غانم عبدهللا194626

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرجاسم خشير  خلف194412

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكراسامة جمعة حسير 194291

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرفؤاد مطشر جابر194445

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرحسير  الزم جي 476533

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكررياض جبار غالي194578

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرصادق حسن مهودر194604

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرقاسم حمود عبدعلي475685

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرفالح حسون محيسن194341



إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادذكرعبداالمير عباس عويد194825

ماجستير2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىانتظار نجم عطية312601

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىاخالص ياسير  جاسم270985

هناء كاظم عبدعلي312794
بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننى

كوثر علي بندر194799
بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىازهار عبد سي 194786

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىازهار مهدي عبدالرضا194510

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىندى محمد فاضل200495

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىاكتفاء قاسم عيىس200309

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىهناء عليوي خريبط199789

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىشهد ابراهيم احمد200947

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىطيبة سعد عاشور194634

ي271624
بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىزينة احمد راض 

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىالهام عليوي جي 312691

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىحميدة وحيد جي 201201

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىسهام بديوي خضير201296

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىامتياز عبدالرزاق حسير 424436

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىنورالهدى كاظم حلبوص425104

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىسلىم سوير رسن194373

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىرباب ارحيم عبدهللا271132

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىمريم جبار معارج194571

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىهاشمية بريسم جي 194380

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىكميلة اسماعيل سفيح201058

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىسحر عكلة زامل312623

ة عبدالزهرة عبدالحسن504906 إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىسمير

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىافراح عباس جواد194818

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىامال عباس سلطان201474

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىنور قاسم عيىس200684

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىزمن هشام سعيد200707

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىحوراء قاسم حميد200772

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىدعاء سالم قند312811

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىشهد فاضل مهدي200976

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىروان رياض جبار194922

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىزهراء هيثم حامد270998

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىحنير  محمدالرضا عبدالرضا271348

 علي312641
بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىدينا تحسير 

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىسىح  فاضل مهدي201394

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىنور جمعة حاجم201270

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىدعاء صباح نوري424853

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىفاطمة كريم عبد271609

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىبتول علوان حسير 424173

ي194399 بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالحسير  باج 

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىمنال علوان حسير 425036



بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىارساء سلمان عيدان200089

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىانسام قاسم عاضي194482

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىنشين درعم خليفة194440

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىمريم اثير مجيد424889

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىزينة رحيم مهدي194788

ى حسن عباس194635 بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىمروة ماجد شعبوط200683

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىنزار عامر زغير194471

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىنور سالم قند312663

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىهيام احمد زيارة194933

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىدعاء كريم قاسم200080

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىرنا محمد حسن201413

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىنور محمد حسن201436

زهراء علي حسن194845
بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىغفران صالح حسن312855

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىزمن عامر زغير200444

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىجيهان راغب كريم194660

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىنجوان راغب كريم194240

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىحنان جمعة حنظل194629

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىرانيا حسن مفي  271548

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىاية كريم قاسم353172

ي194479
بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىهبة عبدالجليل راض 

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىمريم زغير ضايف194357

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىعبير عامر زغير194476

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىسعاد خلف قاسم200709

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىدنيا مزهر ضايف194925

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىارساء علي حسير 200260

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىهدى عوده يارس312820

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىامال عدنان حسير 312768

دبلوم2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىالهام عودة محمد312753

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىنورالهدى اسي   شنيشل504853

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىمروة مجيد عباس194402

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىزينة فاضل صالح200232

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىحنير  احمد زيارة200928

ي201168 فاطمة مكي عبدالنن 
إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىزهراء مشتاق جاسم270921

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىشفاء حسير  رحيمة194468

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىحوراء خرص  صكبان194873

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىتبارك الرحمن قاسم عيىسئ271517

نورس علي زامل194822
إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىايات اثير مجيد424932

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىمروة سعد محسن270769

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىزهراء صالح حسن199990



إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىزينب محمد علي270549

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىغدير عادل كاطع194365

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىفاطمة سلمان جاسب312385

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىندى جاسم حسن194791

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىنورالهدى محمد شمال201515

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىبنتالهدى كاظم حلبوص201323

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىسىح  حسن عبدالرضا476791

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىاسماء خضير عبدالكريم201035

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىعذراء محسن شعبوط312786

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىفاطمة اسماعيل مكلف201189

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىسىح  عزيز وهاب194247

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىايات محمد يوسف312657

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىمريم مشتاق جاسم270947

غفران علي حسن194824
إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننى

ي200903 ندى كاظم لعين 
إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىرسى ماجد سعيد200048

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىزهراء عادل كاطع199736

هللا353114 إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىرانيا حسن خير

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىاية ياسير  طه312577

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىفاطمة خضير عبدالكريم200755

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىلمياء مطشر جابر312486

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىشهد جاسم حسن194794

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىاسيا عبدالرزاق مهدي194888

إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم قاسم194610

بكالوريوس2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىامل كاظم مىحي423831

ة353242 إعدادية2/ ابو عبيدة 22121الرصافة-بغدادأننىحياة رحم عي 

ماجستير2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرزاق احمد401890

ماجستير2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرحارث مثن  احمد100221

ماجستير2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرحميد مثن  احمد79806

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكراياد علي حسير 99962

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرثامر حمود عبود100308

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن مشحوت222862

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرفراس صبيح عبدالكريم194758

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرمحمد علي كريم291046

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرسعد مزاحم معروف519713

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرمصعب عبدهللا حسير 291131

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالقادر عبدالكريم542100

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرحسير  نجم عبود465772

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكراكرم حازم محمد79779

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرايمن عبدالستار طه465463

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرمحمد ضياءالدين جعفر291049

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرمهند مسلم سلمان100820

ف عدنان عبدهللا79816 دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرارسر



ي عبدالرحيم542107
 
دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكراسامة عبدالباق

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرزهير رعد صبيح291051

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكراحمد قدوري عنفوص100473

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكركمال نارص عزت194714

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرليث حسن فالح194750

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرحيدر رعد مهدي291045

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرنجم ابراهيم محمد100519

دبلوم عالي2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن مجيد194728

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرعلي ساهر اسماعيل194733

 عبدالجبار خضير396580
بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكروهاب سامي عبدالوهاب547727

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكريارس ابراهيم عبود291048

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكراحمد محمد هاشم97419

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكراثير اسماعيل خليل194745

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرهيثم مثن  احمد543859

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكركرار مجيد حمودي547716

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكريارس قاسم احمد194725

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد سليم194718

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرباهر مولود هادي291058

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرعلي جبار جمعة465825

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكررائد ماجد خليل465570

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرمحمد كامل خزعل291044

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكريوسف محمد هاشم79814

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكريوسف اياد عبد506003

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرطه حازم محمدعلي194730

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرمهند طارق جبار465577

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكركرار ماجد جاسم396714

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرخالد وليد حميد100727

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرعقيل جاسم شالل194743

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرعبدالسالم سامي عبدالوهاب547728

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرثامر قحطان عدنان79820

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد عبدالمجيد542080

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكراحمد نور محمد291056

يف100679 بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرمصطق  هاشم رسر

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرجمال نارص عزت79798

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرذوالفقار علي كريم291047

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرعلي حسن فالح543860

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرمرتص  قحطان كريم505992

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرنارص نجاح عبدالحسير 194744

ي100895
 
دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد عبدالباق

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكركرار محسن مشحوت99815

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكربشير احمد ابراهيم100606

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكريارس صالح قدوري194768



دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكريوسف اسماعيل ابراهيم99950

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرعمر عامر سلمان291054

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرعلي عباس كاظم519696

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار جمعة465472

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرامير سعد مزاحم543857

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرعمر بدر عبداالمير466154

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرمحمد صفاء خلف99920

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرعلي باسم صالح547726

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرعلي جعفر احمد99749

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكررشاد اياد مردان505970

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرسجاد ثائر عبدالصاحب100082

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكراحمد زكي بهجت547725

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكريوسف ثامر حمود100001

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرحسام مثن  احمد99717

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرعبدهللا مظفر داود194762

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرسلطان سعد مزاحم547729

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرمصطق  جمال محمد484467

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكراحمد قحطان كريم505962

ي222504 إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكراحمد نبيل ناج 

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرعبدالمهيمن محمد سليم194721

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكررسول فاضل عباس396280

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرسجاد مقداد احمد222196

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم خليل194706

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد قاسم222301

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرانس رقيب احمد465552

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرسجاد علي حميد468310

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرايمن نجاح عبدالصاحب547730

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا احمد547731

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرجاسم قاسم حسير 543858

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرمحمد فالح مهدي542077

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم شالل543856

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرعمر عبدالجبار جاسم465829

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكررسمد سمير صادق519689

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكررياض فوزي محمد561318

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرقصي جبار عمر79810

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكريوسف رحيم خليل194746

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرصالح احمد محمد505993

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرعمار علي مصطاف100042

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرحيدر صالح مهدي505996

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكرهيثم قاسم رحيم100573

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادذكررعد عبدالجبار عبدهللا222841

دبلوم عالي2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىشذى عبدالواحد محمود547710

دبلوم عالي2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىالهام محمد سيدرضا97636



ى كريم مجيد547715 بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىفضيلة كريم ابراهيم200905

مي هادي حمزة291041
بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىرقية صالح عبدهللا194731

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىخالدة نوزاد حمة194763

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىسهاد حسن مراد79851

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىعدويه محمود جاسم97550

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىافراح شاكر محمود97460

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىرجاء ياسير  محمود506026

سحر علي مهدي194764
بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىسماح عقيل هادي291042

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىسوزان ازاد محمد547732

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىبانه محمد برزو465607

ه عبدالحسير  نارس194755 دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىسمير

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىسمر سلمان جاسم547723

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىهديل محمد هاشم465819

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىسماح احمد محمد488397

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىنور محمود مجيد98860

ي مكي542092 دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىرشا ناج 

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىنبيلة عبدالكريم محمود396536

 علي194736
إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىبيادر حسير 

وق ابراهيم صالح194749 إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىرسر

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىمن  كريم فرج222781

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىميسم عادل طه194752

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىاخالص احمد حامد98588

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىنادين عامر عباس396320

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىميعاد يعكوب يوسف98164

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىحنير  يوسف عبدالرضا542094

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىهند سعدي مهدي547719

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىري  هام ابراهيم خليل194709

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىمرام ظاهر محمد98721

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىهاجر طه فاضل98816

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىشهد عبدالحميد حسير 194734

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىفاتن محمد حسير 97757

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىسماهر كامل خزعل291060

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىسندس محمد جمال79827

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىهديل ماجد خليل194757

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىغفران احمد محمد542088

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىدانية عمر عبدالغفور79825

ي97515
بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىمروه محمد غن 

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىرسل كامل خزعل291040

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىحنير  احمد محمد542084

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىزمزم بيستون سعيد481034



بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىفاطمة وعد خالد98095

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىالرا لطيف جاسم505974

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىغفران حيدر خليل194740

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىدالل محمود حمزة291067

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىلقاء جبار احمد481041

ي مدحت سعدون97885
بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىتهاب 

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىدعاء جابر سلمان547714

ة كمال زينل79841 بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىامير

تغريد محمدعلي حسير 99568
بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىسماء نصيف جاسم230896

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىسارة عبدالحافظ محمد506020

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىايات مجيد شهاب443994

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىصفا ماجد جاسم97977

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىتبارك عدنان جواد194751

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىتبارك محمد عبدالرزاق291043

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىبنير  اسماعيل ابراهيم98895

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىرغد ثامر عبدالوهاب99352

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىرغدة عبدالكريم محمود97690

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىايالف باسم محمد97799

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىهبة سمير صادق481043

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىاسماء خليل اسماعيل194742

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىداليا احمد حامد79846

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىزهراء مهدي صالح291129

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىنورالهدى ناطق عبد99204

اية سامي كريم547711
إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننى

دعاء سعد سامي200906
إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىرانية عبدالكريم صغير542120

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىام البنير  ثائر عبدالصاحب98661

غسق باسل محمد علي547712
إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىصفا رائد حسير 506012

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىبرقاء رعد مهدي465585

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىزمن مهدي صكبان547721

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىسمية مصطق  سلمان194741

مالك سامي محمود542099
إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننى

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىفاطمة مجيد شهاب477312

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىعائشة نارص عزت99291

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىدنيا رسمد سمير519708

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىغدير عباس قدوس99486

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىحسناء اكرم دحام98993

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىديرين محمد برزو97843

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىمريم جبار عباس98465

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىتبارك هيثم قاسم547717

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىسهيلة عبدالقادر صالح98258



إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىمروة ماجد جاسم200910

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىنوال مهدي صكبان547720

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىنور ابراهيم خليل194748

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىرويدة حاتم لطيف547713

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىاصالة عدي نهاد542115

ولي547718 ماجستير2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالكريم مير

ماجستير2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىوداد هاشم عريان99112

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىانتصار محمود محمد194759

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىيشى خالد سلمان291063

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىشيماء مهدي صالح99656

بكالوريوس2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىفاتن حامد صابر79831

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىاسماء داود عبدهللا98012

دبلوم2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىماجدة جاسم فنجان547724

ي542070 إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىاخالص قاسم كرج 

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىهناء نوري عباس200909

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىزينب خليل مهدي194754

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىفاتن عبد سجاد547722

إعدادية2/ الرصافة الثالثة 62128الرصافة-بغدادأننىهناء محسن مشحوت99447

دكتوراه3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكررضوان عبدالستار عباس22580

ماجستير3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكراحسان احمد امير 22573

ماجستير3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكراحمد علي فخري376517

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكريارس امجد محسن377197

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمعمر طالب حمد447041

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرفاضل يحنر عبيد376657

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم مجيد377993

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرشاكر محمود مهدي376652

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرطارق عبدالرحمن عبدالوهاب376521

ي حسير 22752 بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحيدر ناج 

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعدي كاظم شاكر22735

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمود عليوي377392

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد رض  فاضل377241

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم كاظم376604

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكراسيل عبدالزهرة عيىس22775

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعلي كامل كاظم378095

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكراحمد مثن  عبد377259

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكروليد ساري جبار168467

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكريارس عيىس عباس499485

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد مسلم طاهر499572

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرسيف عبدالكريم علي447009

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرصفاء نضال محمدعلي377573

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرزينب عبد كاظم521055

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكروميض اسعد عباس447061

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرليث حبيب سالم22743



بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمصطق  صباح ابراهيم22804

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرزيد حسير  كاظم22590

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرزيد عباس كردي168464

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد عباس20817

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكراحمد باسم ابراهيم168490

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالكريم خضير378048

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرسيف مطر فضالة22164

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرسلمان محمد خالطي22742

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرهمام عماد جرمط377553

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرهيثم معد عبدالعالي168473

 حيدر حسير 377924
بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرموس عصام محمد جواد518037

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكراحمد طه عبدالرزاق387150

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمثن  كريم سمير499582

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس فاضل377310

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرهمام عباس كردي168462

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكراياد جليل حسان22298

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد محمود عليوي447002

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرسامر عباس فاضل244626

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعباس قاسم كاظم21061

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعلي حريزة عبدالحمزة376543

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحيدر حمزة محمد168477

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرفائز عبدالمنعم علوان499687

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمنتظر صالح سلمان20902

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعلي محسن هاشم167319

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي عبود377408

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم يحنر377358

ماجستير3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعلي جعفر هادي377870

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد فائق علي447236

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرجابر عبدالمجيد كتيب377283

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمصطق  اياد جليل21825

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكراسامة محمدعلي مجيد22149

 علي كاظم22784
بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسنير  قيس محمد377164

 مكي عليوي21828
بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمهدي حسن فؤاد447140

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم سعد كريم22600

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكراحمد محمد علي499465

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق فليح20863

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد هيثم ماجد21810

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكركرار عبدالرضا كريم21078

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعلي خضير عباس22376

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسن عباس مجلي22605



بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكروسام صادق حسير 377367

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكراسامة وسيم حامد22584

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمدصالح عبد الهادي377422

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحمزة محمد عبدهللا378105

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد حمزة عليوي376573

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسام عبدالمحسن عبدالكريم167155

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرموس محمد علي523731

 علي فخري447143
بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحيدر هيثم جاسم377347

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسير  خالد جابر168465

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكريارس عامر جواد22324

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرامير مؤيد عبدهللا21831

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكراحمد داود سلمان168513

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد محمد523717

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرامير سلمان جاسم377325

 علي لفته22593
بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحمزة عايد حمزة376578

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعلي حميد احمد22574

غام باسم كريم168503 بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرصادق محمد عبدالحسير 447131

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعلي فالح حسن22592

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكراحمد سلمان ابراهيم167329

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسن احمد صادق447109

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرذوالفقار اكرم محمدعلي499319

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسير  رافع محمد21127

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسام سلمان عبدالجبار523796

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسن علي شاكر537056

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكريارس سعد عموري22747

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكربسام عبدعلي داود551775

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكركرار محمد عبدالهادي22565

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل فواز21759

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسن محسن جي 22856

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكريارس رافع محمد22583

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعلي حمزة عليوي376627

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد سامي محمود22588

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكركاظم محمد كاظم168483

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعلي هيثم غانم376591

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرباقر عبدالرضا كريم22858

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرهاشم عبداالمير عباس22763

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرطالب مهدي ابراهيم22753

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعلي عامر عباس447065

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرماهر عبد مهدي20888

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحيدر علي مهدي168498



إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرامير صباح شاكر523742

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد خرص  عباس17206

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكراحمد ثائر هادي22766

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكراسامة جمال حميد21850

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسن مكي عليوي20829

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرامير علي عبدالرزاق22798

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس داود22603

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد بالسم22578

 علي سعيد22767
إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد عدي علي21874

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبدالحسير 447133

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد صفاء فاضل537065

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسنير  سالم يحنر244608

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد فالح عباس377893

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرالحمزة مخلص ابراهيم22803

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعيىس محمد عبدالحسير 447136

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعليوي سامي عليوي21805

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد علي حمزة22906

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرغيث علي حميد22884

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمصطق  عامر احمد447081

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرسيفعلي جعفر خلف22812

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحمزة فاضل فواز22811

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي طالب حسير 22769

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحسن داود سلمان168505

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعباس علي مهدي168493

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسنير  داود سلمان167243

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرابراهيم سلمان ابراهيم499527

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكراحمد وعد احمد551819

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعلي خضير علي22744

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكريوسف عبداالمير جاسم521045

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرشاكر محمود شاكر378030

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسير  زيد فؤاد447150

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكريحنر عباس حسير 523804

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالهادي عبداالمير22880

ي محسن22791
إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرمحمد غن 

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكررائد رفعت عبداالمير447022

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعلي عامر جواد21013

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس خلف244548

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان طعمه244763

دكتوراه3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىانوار ساطع حسير 523815

ماجستير3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىمها عباس بيات20813

دبلوم عالي3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىورقاء شاكر حمودي499337

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىازهار عبدالمنعم حمود447006



بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىسمية منذر حسير 167307

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىهيفاء عيىس عبد377319

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىمن  عبدالمهدي احمد377216

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىرحاب عبود محمود21148

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىيشى رض  فاضل377230

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىمياسه عالء عبدالحسن499354

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىارواء مالك طاهر20810

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىايناس جميل مكي377521

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىكوثر عباس خلف21731

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىزهراء سعدي هادي376569

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىشيماء فاضل حمزة21725

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىسارة شاكر حسير 22566

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىمىه طالب محمد523691

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىشيماء هشام سادة551827

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىافراح اسعد محمود376571

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىزينب صي  عبادي376586

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىعلياء جعفر صادق22589

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىايات شامل عبود167256

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىسمر سعد سلمان151537

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىفرقان عصام مصطق 376597

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىارساء عادل علي22596

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىعبير عامر جواد22888

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىهبه عادل عبدالحسير 377147

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىدانية داود سلمان168500

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىسجا صباح زيدان376534

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىبيداء عبدالحسير  حاجم22740

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىزهراء صباح نوري168496

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىدعاء سعد عموري499401

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىهبه صباح شاكر377740

رسل علي داود22795
بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننى

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالحسير  حاجم390911

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىخديجة يونس حمود521046

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىسهام مالك طاهر21838

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىاسماء صادق عبد االمير22751

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىنوار حبيب عبدهللا22902

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىسهام خضير حسير 244572

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىمروه محمد كاظم168484

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىايمان سلمان محمود167300

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىجنان هادي عودة376618

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىبيداء سلمان جاسم377594

ي احمد376549
إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىايمان لطق 

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىسناء حسير  عليوي377961

ي22899 فاطمه حسن حرب 
بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننى



ق عبدالرضا كريم22274 بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىزهراء باسم كريم168502

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىريم خلف مظلوم21793

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىصفا قحطان عبد الحمزه386340

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىزهراء مناف جابر21800

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىلقاء محمد ابراهيم22760

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىاية فالح عبدالجبار22755

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىرسل عامر عباس377676

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىسىح  صادق فليح167250

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىاية حسير  غازي22586

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىمريم عبدالكريم عبدالغفور22576

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىافنان جعفر عباس169273

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىارساء علي حسير 20834

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىشهد محمد حمزة499333

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىاية جعفر هادي377484

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىزهراء سعد كريم22602

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىرانيه كامل عليوي22595

مريم علي سعيد22765
بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىاالء قاسم لفته20858

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىسارة حسير  مصلح168486

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىحوراء ضياء محمد499734

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىمريم حسير  فاضل447048

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىارساء طارق ساهم22875

نور محمدعلي مجيد21818
بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىشمس علي عجىمي168489

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىرسل عالء جابر447145

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىتق  حمزة عبد22567

غفران علي حسير 20775
بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىرسل عبداالمير هادي377376

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىايمان فاضل فواز20721

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىرسى محمد سليم376565

شيماء علي حمزة499344
بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننى

نور علي فاضل22886
بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىايات يحنر محمود168472

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىنور قاسم كريم22118

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىزينب سالم يحنر22787

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىدعاء قاسم لفته20850

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىرسى حاتم كريم523709

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىشيماء هادي عبدهللا376613

ميساء عادل علي22145
بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننى

زهراء علي جي 22334
بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىايناس قاسم لفته377250

مريم سامي محمود20738
بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىايات سلمان ابراهيم22904

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىسارة مهند هادي376562

االء علي حسير 20867
بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننى

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىمروة صباح شاكر377765

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىمريم طارق عبدالحسير 22599

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدزيد علوان376542

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىحال صباح ابراهيم447054

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىزينب علي جي 22569

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىنورا عدنان حسن21786

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىعذراء حسير  هادي376633

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىنورالهدى عايد مجبل21143

دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىمريم ادمون اوانيس22353

الدين168481 إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىنبا طالل خير

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىنور احمد ساهم167246

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىحنير  احمد ساهم21843

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىايالف يحنر محمود168471

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىزهراء رعد حسن499546

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىعفاف حسير  مصلح168492

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىشهد عبدالهادي محمد22896

زهراء خضير علي22749
إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننى

جنان محمد علي499419
إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىزهراء قاسم كريم21039

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حيدر حسير 22780

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىعبير ماجد عبيد167302

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىسارة حسير  عبد523759

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىمنار عامر هادي168476

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىالزهراء صالح عباس377841

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىزينب خضير علي22746

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىتبارك حيدر حميد244681

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىشهد صفاءالدين محسن377613

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىزينب سامي محمود22808

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىندى قاسم كريم21770

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىاية عبداالمير عباس22757

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىبراء وسيم حامد22759

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىغسق عبدالهادي محمد168495

إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسير  فاضل447044

نورة علي سليم447121
إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىزهرة كامل محمود20838

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىحال صباح زبون168507

اس قاسم لفته21857 بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىسهام فرحان حسير 376639

بكالوريوس3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىهدى حسن امير 22570

ة عواد عبد168487 دبلوم3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىسمير



إعدادية3/ الكرادة 83065الرصافة-بغدادأننىارساء طالب رشيد523751

ماجستير3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي جعفر هويدي59922

ماجستير3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسهيل نجم عبدهللا209017

ماجستير3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد عبداالمير عليوي313321

ماجستير3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعالء رياض عبداالمير386068

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكررشيد كاظم حسير 209099

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلوان لفته نايف62535

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرهاشم قاسم محمود61338

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرباسم مدلول عبود57507

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرضياء محمد طه209216

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعدنان جي  خلف385994

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحاكم عبداالمير غريب385981

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرامال رزاق رهيف60530

ي عبدالسيد386077
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي جوب 

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرغياث جابر عبود521391

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرياسير  منعم جاسم287164

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي محمد لطيف313424

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرخالد عبدعلي كاظم291164

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسعد نعيس حايط209236

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعقيل عطشان طارش291167

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرياس خضير عطية385997

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرصباح عبدالرزاق عاجل203106

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكررعد نارص عفتان385984

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرنعيم عبدعلي عبود385977

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسعد طعمة خضير521405

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسير  جي  عليوي61999

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرفؤاد سالم جمعة313340

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسن خطار شويط483575

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي خضير عباس209075

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد خضير سلمان209248

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعالء رزاق رهيف59645

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكررعد نعيس حايط291151

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحمزة سعدون عش209123

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرنبيل حميد وايد291195

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسجاد شكور حسير 521378

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد نارص جاسم385998

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحيدر كويش عكلة385979

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحامد شكور حسير 521382

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسير 385978

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسير  جابر291199

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرزهير صباح طاهر239062

ي208885
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسير  محسن شق 

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرنبيل حسير  زايد386084



بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي صالح كريم483367

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكررسول وناس حسون521388

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرثعبان عزيز عليوي58141

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي نارص حسير 57390

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمعي   احمد جاسم203118

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحازم هادي هاشم57205

 علي حسير 62951
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمرتص 

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرناظم سليم حيدر61950

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم علي208972

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراالمير هالل جابر59817

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرصباح قاسم كريم207288

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسيف مظهر داود385988

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمالك كاظم محمد313488

ي291192
 
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد عبد صاق

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعادل يارس حسير 239723

غام رحمن زويد291193 بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرامير محمد شاكر291160

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعالء نعمة نارص386059

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمرتص  كاظم جي 239634

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرفهد نعيس حايط313252

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمهند محمد خفيف291187

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراسامة طارق عبد291171

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  حسن386072

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكروسام مجيد عبدعلي386079

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرصفاء سلمان عجيل291194

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكركفاح محسن هنوان239601

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد هندي محمد385993

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسير  جبل صائح551471

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرشكري محمد شاكر209170

ي سلمان62598 بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرقصي صي 

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحيدر رزاق سلمان386073

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرخضير عباس حلو313350

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد نارص مزبان386081

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراياد عبار حيدر313256

 حسير  عيىس521354
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسن عبداالمير سعد60028

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمهند رحيم يارس239175

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرصفاء حاكم عبداالمير313427

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرجاسب محسن وحيد313344

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرداود علوان مليبس483443

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمراد عبداالمير غريب313437

ي203128
دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرصاحب ابراهيم شق 

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد خفيف شنون313528



دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحامد كاطع جدام483442

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحميد جبار حسن239546

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكررعد سالم مهنة521355

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحيدر علي عبدالحسير 385990

ي اسماعيل محمد551427
دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحق 

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد عبد كاظم483569

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسير  لطيف كاظم521352

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعدنان مطير هاشم313378

ي جي 291155
دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرزغير شمىح 

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد شناوة هرموش385986

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرصباح جابر مهيىهي483362

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعمار صاحب حمزة551486

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرفيصل جابر هاشم483572

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم239073

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد علوان جلود385982

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرخليل ماجد ابراهيم60581

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعباس يارس عبدالواحد291172

ي جبار203158
دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرصالح راض 

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسير  سعدون كسوب521359

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرطالب سليم حيدر61789

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد شاكر خطار209144

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكركريم عبد عطية239067

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد حميد جبار386061

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمهند قاسم زغير313499

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرغالم مظلوم خميس62087

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسن فالح حسن62124

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسن صبيح مسلم63167

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي زعيم مجول209139

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكربدرية خماط قصار313379

ي هاشم59573 إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحكمت ناج 

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرفاضل عبدالعباس مراح208792

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكريعقوب يوسف بريسم209241

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكركاظم عذير مسعود291181

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمنترص صالح حسن208730

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي يوسف حسان313541

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحامد كاظم عاكول521392

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي عطشان طارش521383

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراسعد هادي حسن313462

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحبيب حسن خلف386066

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرفالح هادي بندر313269

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسن عبداالمير صالح208999

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرباسم محمد غركان57404

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرزيدان خليف عبدعلي313507



إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسعد خلف علي203092

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد جميل جربوع521375

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرخالد لملوم منخير60492

 علي مهدي313469
إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي احمد209229
 
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسن صاق

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد صكبان مخلف313259

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي شنير  سعود313547

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد نزار جواد291165

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي يحنر عزيز239743

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكركرار هاشم قاسم203124

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرهيثم جبار شناوة60842

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراسعد حسن عبدالحمزة551434

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرباسم صالح عيدان57863

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمود طلعت جاسم239439

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسيف سعدي درسر57591

ي60132
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحيدر علي جوب 

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم محمد291182

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق عباس فاضل313342

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرثائر نعمة عبدهللا483531

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعبدهللا طالب عبدهللا313568

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعبدهللا رعد خماط208754

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسام علي حسير 313558

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسير  نزار جواد291208

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي رحمان مايوس313390

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعباس علي خماط239321

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرغسان بدير وهيب203095

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحيدر عفات حساوي208845

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعبدهللا ابراهيم محمد60558

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي عزيز صالح209134

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعباس ناظم كسوب313513

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس عالوي239096

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد مراد عبداالمير291176

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرهشام صاجي كزار208851

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرأراء حسن علوان208860

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي محمود عطية291146

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحبيب محمد عبيد239326

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد ياسير  منعم286754

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمجيد جبار كطل483445

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمصطق  ثامر لطيف208761

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن مران291153

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرايوب محمد عبداالله386076

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعمر حسير  اسد313324

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد علي210216



بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد ماجد حميد203566

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي نعمة دباش208905

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عبود239528

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي محمود حيتور291148

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكروليد عالء شاكر385992

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي حميد علي61379

ي239106
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرخالد داود ناسر

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 58023

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرماهر زيد محسن239662

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسمير غازي فيصل239484

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرامجد علي حسير 57793

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرماهر صاجي كزار521417

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالواحد دهام291163

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرموس عبيد كاطع291179

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكركرار حيدر اكويش239123

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد نارص مزبان483460

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسيف الدين زيدان عطية203098

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحيدر عبار حيدر203579

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرزين العابدين عامر محسن385987

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرابراهيم جمال جراح291183

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد محمود محمد286736

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي طالب محمد208746

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسن فالح هادي239416

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمصطق  اياد حكمت57092

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي فيصل208758

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل يارس239736

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراديب منعم عبدهللا209095

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالرضا ابراهيم209156

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم صادق239391

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكروسام فليح حميد209264

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرجعفر كامل ثجيل209231

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمالك محمد كاظم483528

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد عدنان طالب62271

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعباس كريم جازع521364

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعمار حميد كاظم313392

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمهند سعدون كسوب59134

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد كعيم291159

ي عبدالعزيز483508 بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعباس ناج 

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل شناوة203549

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحيدر عودة عبدالسادة291196

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسجود محمد فيصل239205

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح عذيب57827

 محسن جي 385995
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمصطق 



بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد مراد عبداالمير239309

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراسامة رعد نارص203126

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحيدر علي جبار521384

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعباس ماجد حميد483523

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعباس علي حسير 239277

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي جبار جذاح203136

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكروليد خالد كريم239088

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعباس مندوب خضير209067

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرميثم صاحب حمزة386082

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد علوان جواد291206

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرميثم تركي حسن209208

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسير  عادل يارس239730

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد عزيز منصور239463

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحيدر عفات عويد239290

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحيدر عباس حمزة291210

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمود عفات عويد291205

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرالسجاد جالل نارص483549

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحيدر هاشم قاسم208817

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحيدر حميد جبار57232

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسجاد ناظم توشان203575

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد ستار عبدعلي313338

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي وناس حسون291174

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعمر كاظم مطلك208813

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرصالح وناس حسون59091

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعباس حاكم عبداالمير291173

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبدالكريم صادق239412

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحميد ابراهيم كريم209117

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسمير حاكم عبود386067

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد اسماعيل جاسم58176

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسجاد نعمة دباش60877

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء نارص239564

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد عبدعلي208976

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرفرحان صباح فرحان203140

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكركرار سالم يعقوب60708

يف كاطع62669 دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسير  رسر

ي208967 دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم راج 

ي551493 إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسجاد حميد العين 

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمقتدى خالف زويد203101

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد عبدهللا209197

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسير  صالح هادي291166

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي رحم محمد59294

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحمزة علي رشيد551462

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحامد شاكر محمود313295



إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي بادي هاشم291202

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسجاد باسم يعقوب313588

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد عبد203152

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عباس فاضل313439

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرخالد قاسم لفته483593

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي عطية مرهج203558

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد ورور483372

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمقتدى سلمان جليل483468

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي حسن عبيد521370

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي غازي فيصل483580

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير  وحيد59857

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد يدام60180

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرزياد شاكر محمود313308

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل عباس203545

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمرتص  محسن جي 313335

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد جعفر عبدالحسن203134

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي نزال جعير 208994

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكركرار عبدالرزاق بريس62981

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرصالح حميد صاحب551490

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمصق  صباح جابر483602

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي عيالن جاسم291147

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرجعفر صادق جي 62470

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكررسول جواد كاظم239507

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرصادق جواد عبدالكاظم203111

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمرتص  صادق عبدالحسن521422

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد كريم مهدي313535

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبدالحسير  جي 60312

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد ياس خضير483568

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم قاسم208801

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي ناهي ساجت313519

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرنورالدين عدنان كاظم59885

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرفهد سلمان عبدهللا208915

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكركرار علي كاطع239372

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرفاضل عباس فاضل313443

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحسن حسن نصير483573

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرشاكر نجم محمد60615

ي551444 إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي سعيد العين 

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرصادق صالح حسن209070

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد فيصل سوادي291170

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي عمار جليل291207

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي خالد حميد203582

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد سالم يعقوب60802

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرنمير احمد نجم385983



إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعباس رحيم عايط521386

 محسن خضير291200
إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد صايح عبد208682

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسن صباح جابر483607

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعامر اسماعيل جاسم313277

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسن احمد طالب208925

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسيف علي مهدي291156

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد زغير313275

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمصطق  وليد كاظم208954

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمرتص  حمزة كويش291145

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكركريم كاظم مطلك208825

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي طالب محمد203561

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسيف سعد نعيس208981

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكركرار علي عبد521371

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمرتص  فاهم عبداالمير313485

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي يعقوب يوسف291209

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرهادي سعيد كاطع239656

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمناف سامر كريم313327

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرهاشم محمد مظلوم291211

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد عبار حسن209027

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالجبار حسن551478

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسجاد فالح عجىمي483534

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي خالف زويد313311

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم زغير313315

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي نبيل جميل291149

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكركرار عودة عبدالسادة291197

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير  حسن483448

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمهيمن صباح سليم239183

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعظيم نعيم كاطع209218

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمصطق  عدنان كاظم518725

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرامجد محسن خضير291201

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكراحمد شهد ساجت551456

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد جعفر عبد الحسن313553

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن عبدالحمزة385989

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد ياسير  شهاب313450

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكررحمان زويد خلف313433

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرناطق يدام كاظم203570

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعلي حميدي ياسير 386060

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكروليد خضير فرحان209009

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرضياء فاضل هاشم209164

ي كريم239260 دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرعصام صي 

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحسير  حسن عبدالحمزة313387

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرماهر حميد عبدعلي208962



دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكروليد كاظم معيل521408

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرطالب صالح عجىمي483622

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرابراهيم نجم عبدهللا239251

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرمحمد يدام كاظم57694

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرسلمان حسير  ابراهيم208705

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرجاسم عبدالواحد محمد59715

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادذكرحمزة حسن عبدالحمزة385980

ماجستير3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىمن  جابر حايط521368

ماجستير3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىسهير كامل عواد483438

ماجستير3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىايمان محمد علو313347

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنهلة وحيد هاشم57420

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنبيهة كريم سعدون291162

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىشيماء عبداالمير عليوي483453

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىسهاد خالد حسير 62177

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىصبيحة عزيز محمد385996

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىبيداء عاضي ابراهيم57358

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىتيسير خلف كامل313384

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىسندس حميد شهيب291169

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىرويدا عدنان شالل221243

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىسهام محمد بجاي313354

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىبثينة كاظم محمد345438

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىرشا عبد شدهان291189

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزهراء صالح كريم61745

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىسهام عبدالرسول عطية203542

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىشيماء رزاق سلمان313502

وئام مجيد عبدعلي386086
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىعلياء طالب حميدي291168

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنادية محمد كريم521399

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنغم محمد كاظم203121

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىهدى عبداالمير سعد291150

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىانتصار خضير حزوم313453

ي221129
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىغفران حسن شمىح 

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنور عبدالواحد محمد59256

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىدنيا صباح سلمان483465

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىمروة فالح عجىمي521361

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىامل خضير عطية518743

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىحنان عزيز عليوي209245

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنضال عبدالواحد محمد59474

ابتهاج علي عايد208673
دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننى

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىسحر ناهض أحمد208689

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنوال محمد عبدالزهرة239266

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىمنار حامد بجاي313280

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىسحر عبداالمير عليوي313268



دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىساجدة راهي كزار209226

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىسهام محمد لطيف386069

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىامل حسن وحيد291186

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىمن  كتاب حسن518767

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىوفاء كاظم سعدون521351

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىشيماء عطا عبود551489

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزينب جابر حابط386065

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىداليا صباح سلمان239303

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد يدام57739

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزينب علي حسير 62836

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىانتصار عبدالواحد محمد483546

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىالهام محمد بجاي551430

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىسندس محمد حسن209023

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىسهاد حامد بجاي239577

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىامنة حسير  نصير385991

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىايمان عباس خضير239222

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىانتصار جواد عبدالكاظم57452

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىوجدان عبد معارج291188

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىرباب عزيز عليوي209244

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىسليمة محمود حيتور59515

ماجستير3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىابتهال خالد حميد58099

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزهرة سالم جمعة386071

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىورود محمود محمد221095

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىحنير  جبار عبد239233

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىحنير  حسن مران313403

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىحنير  فليح حسن60063

ة عبداالمير فتىحي57163 بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىامير

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىرونق حميد زغير313266

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىصابرين سعدون سالم385706

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىبراء رحيم يارس203148

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنباء نعيم يارس483540

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىشهد عزيز صالح413677

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىمريم حامد عبد551435

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىحوراء وادي حسون291178

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزمن محمد عنيد313397

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىعلياء عبدالجبار مطشر208986

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىهبة عبدالعباس عبدعلي37328

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنور كاظم خفيف239623

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىرسل باسم محسن551447

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزهراء علوان لفته62562

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىضىح لواء عبدالحسير 209065

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىمروى جواد كاظم239493

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنور جبار عبد239536



سالي شاكر هاشم59613
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننى

مريم علي حسير 62910
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىسوزان عبدالجبار كاظم63102

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  كامل209091

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىاالء سعد نعيس62687

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىصفاء عبار حسن209056

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزينب يحنر عزيز239753

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزينة حيدر جبار208891

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىشهد كاظم خفيف239165

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىاالء كريم نعيم57472

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىايات كاظم خفيف239604

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىمنتىه صالح كريم313599

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزبيدة كريم وحيد239025

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىدعاء عبدالكاظم فود239341

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىتبارك عالء عبدهللا209211

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىهبة محمد خفيف291190

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىريام حميد زغير313273

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىحنير  عبدالكاظم مهدي386083

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبود عطية62036

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىداليا رحيم عايط61199

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنور جواد كاظم239517

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىهديل ناهد عبدالحسن483347

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىحوراء حيدر اكويش239114

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىهالة محسن عركة291184

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنور ماجد ابراهيم57177

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىاسيل رحيم حمزة239714

دعاء سلمان جالي291154
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمود محمد287854

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىسىح  وادي حسون208677

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىافراح عزيز دفار291144

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىرشا فاضل مطلك291152

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىاسماء محمد عليوي61284

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىاالء عبداالمير فتىحي57367

هاجر عبدالكريم علي313496
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىاشتياق طالب سليم57143

اس علي حسير 208867 بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىني 

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىهدى حسير  عبود59163

عبير علي حسير 208879
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىمروة عبار حسن291158

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنور عالء شاكر386074

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنور قاسم مىحي521357

ي صفاري291157
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىمريم ناسر

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىامل هاشم قاسم208919



بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىجيهان فاخر ليلو309574

دعاء علي عصفور291180
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنادية مصطق  شهاب521372

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىهاجر حسير  جابر239196

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىاية باقر تحسير 210909

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم عطية209038

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىسهاد هداب مهر239449

ي61447
بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىسىه جعفر راض 

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنىه نعيم يارس291185

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىرانيا صباح سلمان239158

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىخديجة قاسم ثجيل386063

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزينة حليم عبود208808

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزهراء قاسم ثجيل386062

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىاطياف كريم خلف483344

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىابتهال هاشم قاسم209129

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىمروة فليح عبدالعباس62641

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىوفاء خالد حسن59199

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنرجس احمد عبد483544

سارة محسن علي62715
دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننى

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىرفل رحيم يارس313429

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىسىح  حسير  حسن386070

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىتبارك داود سليم113314

رحاب محسن علي62216
دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننى

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىحنير  سعد عبدالزهرة239649

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىرسل بادي هاشم208833

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزكية ابراهيم كريم62416

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىاالء حمزة محمد209061

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىعذراء صاحب حمزة209186

ق حسير  كريم483440 دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىاستي 

حوراء علي حسير 58057
دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننى

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىانتصار عبدالكاظم فود239642

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىاالء صالح كريم62320

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىهبة ستار يوسف291161

دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنورا اسماعيل جاسم61474

ى عبدعلي عزيز209049
إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىبشر

ي حامد عبد551491
إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىاماب 

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىشكران نعيم يارس483541

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىهدى خالد حميد207281

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىمنار صادق جي 62501

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىرقية فليح عبدالعباس239362

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزينب فاضل زاير209109

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىاسيل ناهد عبدالحسن483599

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنورالهدى قاسم عطية483482



زهراء كريم عبدعلي386078
إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزينب بادي هاشم521367

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىعذراء كاظم يوسف291191

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىهبة عالء شاكر386075

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىاية رحيم كاظم483588

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىدعاء علوان ثامر207983

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىاالء حميد كاظم291177

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنور جاسم محمد291198

ي وادي291203 زمن عرين 
إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىكوثر عبدالرحمن خلف239354

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزهراء صادق عبدالحسير 239671

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزينب محمد عبدهللا209221

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىشهد عدنان جي 385999

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىدعاء عدنان جي 386000

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىزينب فالح عجىمي483538

سوءدد مجيد عبدعلي386085
إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىشيماء خالد حميد59680

زهراء علي جابر483456
إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىسىح  ماجد جامل551497

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىصابرين حسير  نصير209193

ق حمزة محمد291175 إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىاستي 

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىياسمير  حسن مران483612

ي عبدالعزيز483492 إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىافنان ناج 

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىضىح ضياء محمد239240

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىعلياء ستار يوسف291204

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىنورالهدى حامد كاظم521397

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىمنتىه مجيد عبدعلي385985

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىصفاء قاسم لفته483356

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىطيبة نجم عبد386064

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىرسى حميد كاظم521410

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىتبارك زيدان خليف209214

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىخديجة مطر فرحان521413

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىبنير  صي  عطية386080

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىندى محسن جي 551451

بكالوريوس3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىخولة محمد شاكر61143

رنا عطا علي209180
دبلوم3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ جش ديال 13077الرصافة-بغدادأننىسعدية كاظم صيوان313457

ماجستير3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحامد سلمان مراح313119

دبلوم عالي3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي علوان386152

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرهيثم داود سلمان386132

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرهادي سعدون محمود489006

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسام حسير  خلباص313980

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي هادي كمر551930



بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرنعيم حمدان حنو488999

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرهادي حسباهلل كريم384748

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراياد عبد كاظم313962

هللا386144 بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعباس سكر خير

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحسن خميس شاطر386143

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرصباح زامل محيسن220839

ي220843
ي حسوب 

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرصباح راض 

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعباس حمزة علي516585

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرنرص داود سلمان313958

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرفائز صيهود سلمان489033

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرصدام رحيم ابراهيم220838

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكركاظم صالح عوده23995

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرصادق كاظم حاجم386141

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرستار محمد بري    ج385050

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرخيون حسير  سلمان24396

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرزياد حافظ محمود385041

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرسامي صالح ساطي191311

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراثير سعد محمود309189

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرزياد ذخر حسير 488935

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرثائر هاشم مطلك515985

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعماد مجيد ابراهيم488953

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرباسم كمر حسير 386137

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعماد عبد كاظم313984

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد دخن313970

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرستار داود سلمان190813

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرشعالن ماهود محمد384905

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد313972

 علي حسير 386149
بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرقصي محمد عبد23861

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي علوان23708

ي عبد23791
بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرنهاد حسوب 

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرقيرص فري    ح هليل25746

ي220795
بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعيىس ستار ثوين 

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرسعد طالب محمود489002

م جعاطة24407 بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكردالل شي 

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد محمد حسون384829

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرقاسم محمد حسن384911

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعمار رعد مبدر25777

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراسماعيل ابراهيم دوالب26434

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرخليفة سعدون خليفة190783

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحيدر عبد سلمان515945

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرخالد عناد خلف488954

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي صالح هادي220807



بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد صهيود سلمان489004

ي فرحان313969 بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعالء عرين 

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد جميل حسن488950

هللا داود سلمان190815 بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرخير

ي488949
بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمنتظر ستار ثوين 

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمشتاق عامر مهدي551901

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي حمزة علي24542

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعبدالسالم عبدالكريم حميد489022

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي جبار محمود488934

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراكتاب احمد صباح385034

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعجيل مرزة عباس384845

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمجيد حمد علوان190816

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكربدر جواد كاظم384921

ي سيد489049
دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرستار ثوين 

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعادل مريوش جعاطة386129

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 386145

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسن عبدهللا سايب384871

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرفاضل كمر خوير515931

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرجمال جمعة موات515960

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرحيم مظلوم220786

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرنهاد محمد كيطان313219

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرخالد فاضل حمزة488946

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعالوي محسن محمد25976

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  صيهود سلمان488943

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكروليد ناظم حسير 551905

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعبدالحسن علي داود25801

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحميد مجيد حميد191347

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي طالب محمود516543

ي رشيد25525 دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد ناج 

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  ابراهيم هزاع384970

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم حمادي313954

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعادل غازي هالي26373

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  عماد سباهي23923

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد بريي 313101

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرموس حسير  صيهود488945

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرراوية كريم عبدالرضا309100

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرضياء عبدهللا جلوب190760

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرقاسم جياد عبد384928

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد عبدهللا سايب384816

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرصباح علي ربيع23892

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرداود سلمان عنكود290879

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرثامر مريوش جعاطة489047

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرهادي دواي كريم309193



إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكررزاق وهيب دريب516057

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرلطيف جاسم هندي386142

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعالء سعد جاسم507091

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 190695

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم هادي313076

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد محمد رضا309125

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا حميد386122

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي كامل عناد190749

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي هادي دواي309147

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمصطق  محسن شلش488970

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد متعب هادي313088

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرطاهر جبار علي516653

 علي حسير 191370
بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد علي هادي384788

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح كريم26286

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد سعدون دعدوش25734

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكررائد عبدالحسير  عباس24445

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبود ابراهيم191308

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد رزاق وهيب26080

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكريوسف رزاق وهيب309182

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرقاسم حسن داود220780

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حسير  عباس488938

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمثن  مهدي جعفر386127

ي بريسم220820
بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد راض 

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعيىس صالح هادي24010

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد لطيف جاسم386133

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحمزة رحيم ابراهيم191378

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرصفاء محمد سلمان24729

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرماهر عبدهللا محيسن220602

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  فاضل محمد24379

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراسماعيل علي كاظم26266

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرسيف سعد ظاهر190968

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرهشام خميس محمد190789

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد كيطان مطر516564

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرهيثم خميس محمد24416

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراكرم اكتاب احمد489043

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد سلمان24485

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرماهر احمد روضان190802

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرضياء محمد دعاج26595

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعماد كريم هادي384783

 علي كاظم26361
بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرخرص 

ي بريسم220823
بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمود راض 

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  مهدي عبدالحسير 551904



بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكروسام محمد رضا220790

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد سعدي محمد24078

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمصطق  جمعة جهاد26315

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمهند محمد ياسير 386131

 علي هادي190866
بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي313961
بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكروسام مزهر كاب 

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمهدي عدنان مهدي23599

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراشجان عامر خلف309201

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرخليل ابراهيم عليان191345

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسن عماد سباهي313147

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرصالح رعد داود23658

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرساهر ابراهيم عليان191366

ي313994
بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرزينعابدين ستار ثوين 

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرنبيل صالح جعفر551896

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدهللا حميد488937

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد فري    ح هليل190915

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرسعد سمير وهيب489052

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرانور طالب حميد220818

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  نوري هامل386140

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرسعيد خالد مبدر220778

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد يوسف كردي26665

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  خليل ابراهيم230005

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعمار مهدي سويف191008

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حازم حسير 386135

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكروسام سامي ثامر384811

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد موس جارهللا516097

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي مالح هندي313162

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرنايف لطيف رشيد24063

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكروليد علي حنتوش24666

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي عبدالحسير 309142

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرسامر ابراهيم عليان309140

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعمر صالح جعفر220800

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرضياء صباح حسير 190709

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمنتظر صالح هادي26461

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد طه هادي309107

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق طارق احمد309170

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم تركي488977

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرضياء محمود دعدوش24703

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرفؤاد لطيف جاسم190752

ي بريسم220825
بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحميد راض 

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرزهير هاشم عباس488933

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرسالم فرحان حسن25703

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  صالح هادي384762



ي دحام190682 بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرصالح الدين حرب 

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعباس نوري هامل386138

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعمر هاشم مطلك515970

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي غازي فرحان516035

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكروسام حمد سعيد191340

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمصطق  صالح هادي23987

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعالء هامل كزار309135

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد ستار جدوع190883

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرقاسم محمد بديوي384795

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسام حميد حسير 309178

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرسالم سالم محمد313976

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمرتص  ياسير  محمود488940

ي384985
دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرفراس مهدي راض 

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا جلوب191332

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرزياد عبيد عواد26344

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرسيف سعد محمود313157

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرصالح جليل فاضل384834

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمصطق  داود سلمان290881

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكركرار نارص حسير 488941

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرفالح حسير  زناد26058

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم عليان26476

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمصطق  جواد كامل190748

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدعون خلف488930

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي سلمان فزع190739

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحيدر عايز شنوف25849

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي خليل ابراهيم516627

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرزياد طارق احمد309160

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي سويف385018

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعادل رحمن ماهود384806

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  محسن جياد386121

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسن منعم محمد313058

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم ارحيم313973

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمصطق  نعمان محمود488998

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكررضا ستار محمد313967

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراركان عبدالحسير  عباس190804

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكررياض طعيمة عبيد488984

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرسيف نارص محسن190764

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرسعد صدام علي309117

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمثن  عبود ابراهيم191325

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد ابراهيم زامل220771

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرصفاء عبدعون خلف488931

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسام مهدي دحام488976

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبد سلمان220840



إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعبدالواحد عبدهللا يحنر190820

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد عبيد حسير 515919

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد حسير 489041

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسن يوسف فارس190727

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي محسن خلف309092

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرنهاد لطيف رشيد190854

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرصالح نوري بداي489016

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي حنتوش190806

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي عباس خضير516687

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبد313130

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمصطق  صباح عبد191355

ي لطيف190957 إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد صي 

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرنهاد سالم محسن220782

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعباس طالب خنحيل190943

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعمر راشد شغيدل190810

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرشاكر محمود عبود190911

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكررسول فرج كريم551900

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرزيد عبدالعالي محمد384735

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم محسن190799

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي حاجم هندي191003

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعمر عباس محمد516702

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسن هادي سعدون489010

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكريحنر فاضل كمر191330

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم حمادي190834

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكروليد خالد عزيز309175

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  محان عبد489029

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرسالم علي محمود551938

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد هادي دواي190745

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراكرم صباح عبدهللا489059

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعبدهللا فرحان حسن190781

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  خالد علوان23954

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعبدهللا سلمان جاسم488944

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرسالم غالب مظهر489067

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد صالح مهدي190737

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعبدهللا خالد مطرب488972

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحيدر مالك خوير488973

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبد190825

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرطالب هادي كامل385067

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرانمار سعدي محمد190774

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  رشيد سلمان147014

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحاتم كريم مطلك220841

 علي حنتوش384967
إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد ستار كريم489023



إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد محان عبد489031

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد علي حنتوش190797

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  شاكر محمود551944

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسن عدنان كامل220793

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرماهر توفيق حاتم190808

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد شعالن ماهود384897

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي صباح علي309198

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد شندوخ25952

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي طعيمة عبيد488994

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسام ستار نجم344369

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكررسول ستار جدوع190885

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرهارون رشيد سلمان309185

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمسلم حسن مظهر190734

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعمار علي محمود190939

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد اثير سعد309154

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمنتظر محمد سكر384878

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرماهر ماجد حسير 516737

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرامجد حسن كوتان24425

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكريارس محمد مرزة190688

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي شعالن ماهود384883

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسن هادي سلمان290885

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرصادق هادي هالي384963

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرسجاد حامد رضا220788

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرضياء احمد عزيز489000

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  خالد جاسم488989

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي محمد علي190930

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسن محيسن حنون525750

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد عبد386147

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرسجاد صالح مهدي190735

ي كريم551949
إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرباسم حسوب 

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم حسير 384918

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي جواد كامل384765

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي صباح حسير 190725

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكركرار عايد جي 25874

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحيدر باسم حامد190992

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرصفاء كريم حسير 488936

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسن جبار محمود488987

ي220829
ي محمد راض 

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرراض 

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعباس محمد عبد313123

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن هادي489036

ي كريم551950
إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرقاسم حسوب 

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسام يونس فليح489057

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف حميد488980



إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي سامي سلمان26699

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد طه هادي309269

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  هاتف عبد220803

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  كامل حافظ344156

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرماجد حميد نزهان489039

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي يعقوب جاسم313171

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعلي مالك كاظم313978

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراثير مهدي حنتوش384958

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرحسير  نوري بداي489017

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمروان ظاهر مرعيد489020

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرسيفالدين عطوان شيحان488996

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم جياد190924

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعالء كريم سلمان488942

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمامون حسام حسير 386148

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمصطق  مهدي موزان309150

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرعالء هادي جياد190721

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم عليان191368

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرامير هادي سلمان344152

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكراحمد تركي مطلك25835

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرسعد خلف علي23801

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكريوسف عبدالرزاق سكر516076

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرنوري عبيد عواد23854

هللا كامل منصور488988 إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرخير

ي علي488780
إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرصباح راض 

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادذكرمحمد هادي محيسن23874

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىرنا موس جارهللا516117

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىسهام حسير  خلباص551893

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىاساور طالب عويد489025

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىرشا موس جارهللا516107

فاطمه علي سلمان25816
بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىبيداء محمد خميس190669

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىايمان حسير  زناد191338

ة حسير  نامدار488932 بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىسمير

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىهديل حسباهلل عبد191300

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىرغد حسير  موزان220842

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىتغريد رحيم سلمان488952

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىبيداء يوسف عبداالمير313043

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىشكرية رسحان جاسم516755

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىرسل حسن خليل310424

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىزينب كريم عبدالرضا26227

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىغفران كاظم حسير 24086

امنة علي حسير 551946
دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننى

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىهناء عناد خلف488955



إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىمنال حمود عبد507186

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىوفاء عبدالملك عبدالجبار386151

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىزهراء حامد سلمان313115

ي عبد551926
دكتوراه3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىمالك راض 

ماجستير3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىفاطمة صالح هادي385007

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىمريم كريم عبدالرضا384774

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىحنير  عبدالحسن لطيف23687

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىوفاء عبدالستار محمدعزيز190674

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىانوار مهدي عبدالحسير 488965

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىسارة صالح هادي309195

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىرنا كاظم حسير 220810

امنة علي دعاج384757
بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىشيماء تويل عليوي26249

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىسناء صالل موح516012

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىسارة صادق كاظم386136

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىطيبة كريم فيحان24096

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىعذراء كريم عبدالرضا386130

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىاسيل محمد عبد313989

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىرسل كاظم مراح384821

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىايمان صابر هاشم190796

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىزينة نجم حسير 488756

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىوديان قاسم ارحيم313137

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىايات احمد كامل386128

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىاخالص محمد حميد26384

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىفاطمة كريم عبدالرضا220827

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىبراء جاسم عبد24854

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىسارة كاظم مراح488982

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىزينب فالح هادي488948

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىزمن كيطان مطر515995

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىلقاء صالح خشان191303

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىرفل كاظم مراح384771

وق قاسم جياد190920 بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىرسر

 خضير191343
بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىنوره مصطق 

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىجنان احمد جواد190981

سارة محمد علي220849
دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننى

دبلوم3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىغسان عايد جي 25918

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىرباب ستار ثوين 313093

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىحوراء صالح خشان191301

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىنرجس ستار ثوين 313959

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىزينة كاظم حسير 190899

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىسوسن كيطان مصطق 190741

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىعذراء نعمان فضالة220779

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىنور صباح منهل516603



إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىفاطمة خالد دعدوش291095

شهد علي عبدالواحد26712
إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىضىح موفق متعب507168

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىتبارك هادي سعدون489012

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىانهار سعدي محمد190811

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىمريم صباح منهل516593

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسن مظهر190724

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىلينا ليث سعدون489007

بكالوريوس3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىقسمة حمزة نداوي488939

إعدادية3/ النهروان 13078الرصافة-بغدادأننىازهار صادق مهدي24431

دكتوراه3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعباس غالم حسير 343332

ماجستير3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد ابراهيم حسير 477794

ماجستير3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكروسام شايع عباس167378

ماجستير3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي محمد علي511276

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد ضيفان خلف290098

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحالم خضير عباس98994

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم جواد343228

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعالء عطية عبدهللا91940

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسن هادي عبدعلي167367

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسير  اسماعيل محمد401135

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمؤيد شكر محمود333224

ر418438 ي مير 
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعماد شاب 

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرسمير خزعل علي289663

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرماجد في  صالح181455

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرقحطان هادي نايل511202

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرياسير  عبدهللا حسون347323

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعمر عبدالوهاب شاكر539151

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعبدهللا صباح عاضي179517

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراثير جبار حسير 511820

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرفراس جواد كاظم511203

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكررعد علي حسير 333024

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد صدام كريم181393

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرجالل جابر كاظم79884

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعبدالحكيم محمد جاسم539403

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرهاشم خليل كاظم79880

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكروسام سالم محراث413149

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحيدر صالح مهدي419056

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكردري    ع عبداالمير عبد331482

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراسالم رزاق عبدهللا179836

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعقيل علي توفيق413163

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرصالح علي نوار413152

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرغيث رعد محمود333114

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحيدر رحمان بدر332974



بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي اياد ياسير 178525

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعمر بالسم فهد167830

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرستار كريم سلمان290021

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل قاسم179168

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعمر مؤيد احمد95968

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعبداالمير ساجد فواز413150

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمهدي عبد منشد333246

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرغانم محمد ورور290247

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرجاسم عباس كريم413154

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرذياب عباس غازي289939

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعالء اسماعيل خليل178905

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرنارصالدين عبد نارص289869

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسنير  عزيز حسن289968

ي علي كاظم331257
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسن 

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرخالد احمد محمد290268

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحيدر عطية علي511134

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرفهد احمد فهد290168

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمالك كاظم محمد511306

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد عباس كريم167785

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد رائد عبود247460

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد علي نوار419096

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكربسام محمد كاطع179218

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمصطق  اسماعيل سلمان289933

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرزيدون محمود احمد95923

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد جاسب عبود331688

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  محمد290276

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرغياث رعد محمود343422

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل عباس290128

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد محمد حسير 333358

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي محمد داود289925

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم جي 79876

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعبدهللا يوسف كرحوت246738

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد سامي عباس290270

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعمار عالء رضا332837

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي صالح مطلك561666

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعزالدين عالء رضا332792

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد سلمان419142

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعمر ثامر جاسم179806

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمهدي مضهد علي332738

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرجعفر ابراهيم حسن179375

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعزالدين علي عبدالحسير 180108

 نعمه علي167417
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمود محمد املح179111



بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمهند حميد عبد511129

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمصطق  وليد علوان524255

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمختار عمر حسير 290135

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراسامة شيبان خزعل97248

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد سعدي محمود418713

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحمزة صالح صي 289706

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد منذر نعيم418151

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمود مطر181284

ي511822
دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمجيد صاحب ثوين 

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرسعد عباس عبد332355

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعدي لؤي عبداللطيف289640

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن طه صي 290059

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل قاسم248465

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراسامة مهدي حسير 178587

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرفتىحي عبدهللا داود418241

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعماد عبد فياض511168

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد يحنر جاسم181299

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرجبار سلمان هاشم290102

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر احمد مجيد332294

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراسالن هادي حسن511818

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحميد مجيد صاحب511256

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعالء عادل جايز511300

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكررائد معد حميد520127

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسان كريم ستار289625

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرسامر بدر حميد331426

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد لطيف عبد511821

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد عليوي عواد289964

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعبدهللا اسماعيل سلمان289988

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد ضياء جمعة289873

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم هادي511232

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعماد عبيد جهاد332992

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعقيل مسلم كاظم511819

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرزياد جواد كاظم511182

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكررعد محمود جواد461167

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرشاكر حمود عبد333094

 محمد عبداالمير511298
إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعبدالرضا داود سيد289582

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرخليل ابراهيم حسن97429

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعبدهللا بشير عبدهللا331681

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحيدر رياض عبدالصاحب290256

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكريارس عبداالله طه419428

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرامجد فخري فاضل511259

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسير  شمهود غريب79898



بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالحميد عبدهللا331496

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرطارق بالسم فهد167393

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكريارس عارف احمد179296

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعمار مهدي صالح421425

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعباس لواح صاحب418808

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرصالح كيالن عبدالجبار167878

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي جبار محمد90347

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالجبار احمد421211

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرنمير صدام رسحان511302

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي قحطان عبدالجبار248640

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرانور ضياء حسن332777

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسن جبار لفته179965

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي نعيم كاظم167419

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرسجاد شمهود غريب247815

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي ثامر جاسم247904

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسن كريم عبداالمير96488

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرطه حامد ماجد332945

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد صادق علوان178563

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا وريوش331317

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد عادل طه331723

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد فريد عبدهللا511273

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم فاخر79937

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكربكر عبدالكريم خزعل331381

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحيدر يحنر علوان181430

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرابراهيم حمدان عبدالستار167861

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي احمد عبداالمير289996

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرامير محمود عبود511286

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمختار نصيف خضير289978

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي سهيل نجم400417

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرسهيل نجم عبدهللا561753

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكروعد نصيف عبود178832

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمنار مهدي صالح167794

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمصطق  عماد عباس167350

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكربشار نرص حسير 91839

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسن صبيح حسن167405

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي رعد زيدان289929

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرطه عبداالله طه179027

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكركمال الدين محمد تركي558493

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمهند زيارة حسن420742

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرزياد طارق عبداللطيف95897

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعباس جبار صوي    ح289748

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن ياسير  عبدالرحمن419961

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم طالل90649



بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحاتم كريم محمود418587

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد طه246255

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكريارس عدنان فاضل179040

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي عبدعلي عطيه179697

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس فاضل178957

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرابراهيم عدنان جهاد413182

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحيدر سهيل نجم400524

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرامير جالل جابر290065

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكردحام يعقوب حميد181315

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرالمفتدى احمد زيدان289920

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد روضان561662

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي سالم عبد179451

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد باسل نجم400465

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمروان عدي شاكر179063

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكريوسف هشام حاتم181114

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكربسام عبدالكاظم بوهان167446

ق عبدالرحمن محمد179735 بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمشر

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمرتىح  سعد رحيم178802

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكربكر سمير خزعل179137

ي247625
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي جادر صبيىح 

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرزيدون عادل خضير97327

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي صالح79892

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسان محمود عبيد167385

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد كريم حسباهلل289955

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكروائل عدنان محمد461155

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعمار رعد زيدان289720

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد جمال جمعة289886

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي محمد كامل91431

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرفراس عبدهللا وريوش167803

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكركامل علي كامل332474

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسير  مجيد طعمة181474

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرزيد صالح الدين ايوب248257

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكريارس جميل عباس518452

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرايوب جالل محمد181135

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعباس شهاب احمد332543

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد حمدان عبدالستار167843

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرصالح اسماعيل حماد180183

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد عبيد بدوي419900

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرزيدون سمير جواد181150

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم حسن96713

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسن عادل خضير97095

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد هادي حسن181512

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرالسجاد حسن عداي511158



إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد رامي عزيز290165

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرسجاد عباس جبار90758

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرغزوان عبدالرزاق طه332192

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكربسام حاتم لطيف167811

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحمزة سعد ياسير 180430

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد نرص حسير 79928

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد احسان علي179327

ي93893
إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعمر حسير  غن 

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرطارق زياد محمد520110

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعمر دريد فائق290263

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمصعب رباح مجيد248850

 علي حسير 289926
إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد محمود خضير167387

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسير  قيس شوكت167369

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحمزة محمد نجم179754

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعمر محمود احمد248699

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرلؤي اسماعيل خليل167371

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرصالح حسن سلمان178633

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي رمضان جبار181216

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسير  محمود عبدالرحمن290131

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسن هادي زامل96360

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعمر محمد مجيد419168

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمصطق  طارق سلمان511253

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد جواد كاظم93458

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمصطق  حميد مجيد96281

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرزيدان لطيف عبد413162

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرسجاد كاطع عبدالرضا95804

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسن علي كاظم511268

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكربدر رحمن بدر96044

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرهيثم احمد عدوان79908

 حسير  عبد181331
إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم جبار332722

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي ليث شوكت167376

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكررساج الدين عمر حميدي178693

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم خليل فاضل247586

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرداود سلمان داود411736

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرضياء صباح رشيد289911

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحيدر علي جاسب331654

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد نارص عبود79933

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكركرار رمضان جبار181168

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرصفا كاطع حسون332445

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمود مهدي مجيد332909

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي عبد يونس90600



إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي شاكر حمود95848

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكركرم ايوب يوسف561664

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسير  حنون غريب90399

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسن صالح نوري413186

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرقاسم لواح صاحب419022

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد عماد عبدهللا561659

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسير  سعد ياسير 167823

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمصطق  وهاب احمد332572

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمرتص  احمد عدوان79896

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرابراهيم عماد شاكر91818

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمصطق  رضا فرحان167567

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد عثمان حسير 290161

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكربالل رباح مجيد248607

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعزالدين سالم عزيز419727

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرجعفر رضا فرحان167363

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد ابوعلي خلف419669

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد صفاء قاسم79886

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد علي موس290141

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن جاسم511199

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرهشام علي حسن95876

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمال اللة سعدي محمود333155

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي محمد مجيد419195

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد حليم هزبر461123

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمنترص ماجد طالل289975

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمصطق  عماد خميس333059

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي صاحب رشيد79924

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمود رعد محمود332161

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرماهر ياسير  كاظم167441

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكريوسف محمد احمد511154

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد عطية فاضل179881

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمد هادي332405

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي هيثم عبد413167

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمصطق  حاتم لطيف180023

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي وليد عبدالواحد179261

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرالحسن محمد هاشم418474

 علي كريم331469
إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبد علي178862

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرابراهيم صباح رشيد179913

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي صادق علوان178668

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكركرار يارس محمد90534

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمرتص  صدام صالح83947

 علي قحطان418060
إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرتق  شاكر حمود101024



إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي كريم محمود167857

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد عدوان79911

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرباقر سمير مظهد179192

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمنتظر علي عون96959

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحميد عبدهللا247130

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكروليد خالد ثامر180387

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمرتص  باسم ابراهيم93233

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم زيارة79868

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد عدوان79902

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكراحمد علي عبداللطيف79931

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعبدهللا دريد فائق419784

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرخالد لواح صاحب511241

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكركرار احمد عبداالمير181415

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرحسن شمهود غريب91635

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرامير حسير  علوان417982

ي178486 بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي شجاع حاج 

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن عودة رحمان289683

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمثن  داود سلمان333198

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرمحمد مشكور حسير 181087

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي جاسب لفته331630

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرهيثم احمد حسن289919

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعبدعلي عطيه علي419346

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرجاسم نصيف جاسم178723

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرهيثم عبد دراج413176

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكرعلي حسن فرج248294

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادذكررافد عبدالرضا جليل167827

دعاء علي عبدالحسير 331543
دكتوراه3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننى

ماجستير3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىوالء مجيد احمد289817

ماجستير3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىوسن عبدالكريم جي 248115

ماجستير3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىنورالهدى عالء رضا332804

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىانتصار فليح حسن289606

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىليل عبدالحسن عني 488091

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىمريم عيدان عمران343284

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىبلقيس ريسان مهنا178074

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىكفاح ماجد موس290052

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىرنير  موس شيخلي98238

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىسحر عبد االمير مهدي343249

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىهمسة نجم عبدهللا511193

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىزينب علي حسير 100920

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىعلياء صباح احمد333344

كاط290259 ة خليفة رسر بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىسمير

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىامال محمود سعدهللا79981

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىسارة سلمان جمعة167523



بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىايناس عبدهللا وريوش331393

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىرياحير  شاكر جبار418513

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىرواء قحطان عدنان511208

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىعلياء هاشم جميل561775

 علي167677
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىرنا حسير 

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىساره جمال محمد343265

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىعال كريم كاظم99232

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىشهد خالد سلمان411744

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىنور سعد جمعة332618

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىشيماء محمد حميد177410

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىغفران حاتم خضير99660

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىميسون احمد حسير 511187

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىازدهار عبدالكريم خرص 167749

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىهناء عارف عبدال117913

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىامل محمود موس167777

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىسهاد طارق كمر65123

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىميادة سمير عبدالحسن290028

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىمنتىه سمير عبدالحسن333376

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىازهار داود عنجاص413193

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىاسماء كاظم جواد79954

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىرغدة جمال محمد289799

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىابتسام حسن موس413191

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىوسام عبيد بدوي561766

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىندى عبدالحسير  احمد167544

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىغصون بالسم عباس167512

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىزهراء عبدالكريم محسن413189

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىياسمير  ياسير  ذياب167469

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىفرج مثن  خليل511264

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالجبار احمد418681

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىزهراء خليل اسماعيل177998

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىشذى يحنر جاسم167737

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىوسن عادل امير 418101

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىوئام وسام توفيق418623

 علي178125
ماجستير3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىرغد حسير 

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىورود فاضل عبدالرضا167520

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىايمان مهدي هادي79970

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىهالة محمد كامل79946

روى عبدالرزاق علي289555
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىايات قاسم هويل79953

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد املح167588

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىزينب كريم حسباهلل167575

 علي178099
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىدعاء حسير 

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىريام جاسم محمود289903



بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىامنة ابراهيم عبدالحسير 247370

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىمروى محمد كاظم333311

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىسهير غانم حسن178208

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىزينب مهدي هادي79973

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىسمية مزهر فاضل248350

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىزمن جبار عطوان177674

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىعذراء طارق عليوي332877

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىاميمة محسن عناد289568

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىعصماء رباح مجيد248748

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىشهالء محمود عبدهللا511251

فرات علي احمد289847
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننى

صبا علي مهدي248173
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننى

مروة علي حسير 511173
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننى

نور مظهد علي246837
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىعائشة عثمان عبدهللا246685

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىتبارك ماهر عباس177216

رفل محمد تركي558492
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىزهراء طارق عبداللطيف100324

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىهوازن خالد مجيد248800

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىفاطمة ياسير  ذياب177136

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىهديل قحطان حميدي167529

سالي جمال جمعة289895
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىفاتن فاضل حميد70033

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىنور عطية فاضل246794

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىفرقد عبدالسالم عبدهللا167663

ورود مكي عدنان511211
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىاشواق جبار مضاض511133

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالكريم نارص177342

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىسارة ماجد حسن167717

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىغفران كاظم جبار289928

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىاساور عادل خضير100057

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىزينب حسن حبيب101263

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىندى حاتم طه177063

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىثريا شعبان صالح98423

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىرواء جهاد محمود167768

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىغدير خميس علي289655

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىفاطمة كريم حسباهلل100799

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىهند سمير خزعل100006

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىرونق احمد عبدهللا331707

ي511304
 
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىاسماء رضا ارزوق

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىسارة محسن محمود178428

 علي فليفل289923
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىحنير 

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىصبا صفاء قاسم79968



االء علي عبداللطيف178175
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىنور شاكر محمود561760

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىمروة سعد كاظم178257

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىيقير  كامل صبار79958

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىتبارك قحطان عدنان511219

مروة علي عبداللطيف167532
دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننى

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىجنان حسن عباس100123

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىمريم شاكر حمود167613

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىشيماء حمدي محمود290004

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىنور عبدالرحمن مجيد290152

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىزهراء غانم حسن290045

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىصابرين صالح حميد167596

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىسوسن لواح صاحب419608

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىرواء قاسم محمد178339

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىمن  رحمن بدر167703

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىارساء حسن حبيب101144

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىغفران ماهر عباس177260

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىنورا عبدالحافظ خزعل98578

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىحوراء عبدالكريم جاسم98108

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىهبة رياض عبداالمير413188

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىاية جمال محمد289942

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىتبارك قاسم هويل99931

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىغفران محمد نجم167723

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىتبارك حميد مجيد419240

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىزهراء حسن حبيب167655

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىداليا قاسم هويل99948

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىانسام جاسم محمود289859

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىاية حميد مجيد100649

فاطمة علي حسن99800
إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىيقير  عمار يارس333428

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىتبارك عبدالحافظ خزعل98315

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىهداية محمد غازي100596

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىفاطمة سمير مظهر167669

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىسمارة عبدهللا وريوش331357

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىاميمة سمير خزعل167635

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىفاطمة عبدالحافظ خزعل98170

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىهبةهللا رياض حسن99290

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىنور اياد عبدالجبار99582

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىزهراء سعد حنون79965

ي97987
إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىزينب حسير  غن 

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىزهراء باسل نجم248029

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىهدير هيثم احمد332236

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىايمان محمد حسن97835



إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىحنان مهدي صالح413192

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىمريم لواح صاحب418933

قمر علي حسير 100411
إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىدعاء عبدالرحمن محمد176956

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىتبارك طالب حسن97612

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىاية وائل شهاب380415

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىايمان عبود حمادي511228

عال عماد علي177282
إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىمروة فخري فاضل247285

ابتسام علي حسن99740
إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىطيبة فالح كريم247352

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىوفاء صبىحي نجم247947

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىحوراء رحمان بدر99978

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىمروى نذير محسن511127

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىنجوان شاكر محمود561757

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىسىح  هيثم احمد332259

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىنرمير  هادي عبدهللا561773

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىنبا رعد عبدهللا511279

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىرنا عباس محمد413190

ي290252 ة عسكر لعين  سمير
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننى

هدى تركي فارس100267
بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىموب  لطيف هادي167498

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىجنان رشيد كاظم511291

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىماجدة طه خلف331595

بكالوريوس3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىشيماء غالب عبد289908

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىناهدة حميد جوامير511308

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىعفاف علي حمد332219

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىرباب زغير رحمة79941

دبلوم3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىزينب خزعل حسن290076

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىعايدة كريم عليوي79960

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىزينب احسان نجم290157

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىامل محمد كريم331563

إعدادية3/ الجزائر 63082الرصافة-بغدادأننىزينة فتىحي عبداالمير79947

ماجستير3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحيدر عواد عطشان48360

ماجستير3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرساهر فارس فاضل396527

ماجستير3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمود سفير حنتوش394613

ماجستير3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراثير غازي شايع495800

دبلوم عالي3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي جي  غريب290651

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكركريم طاهر نارص495804

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكربسام ستار تايه48750

ي محيسن392382
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعدي غن 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراسعد سعيد فرحان194586

اس حسن محمد392142 بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرني 



بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرماجد سلمان حسن561695

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعادل جاسم محمد392914

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم حمادي515789

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبيد خلف290567

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراياد جاسم جي 290608

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرباسم جمعة سليم194628

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرهشام حمد هادي290598

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكروليد عبدالزهرة الزم290423

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد جالل محمد392407

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعدي جبار غافل495773

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمهند سلمان خرص 561835

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكريوسف خميس حمدان47042

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرطه ياسير  محسن47456

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكركريم كيطان لطيف495767

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكريوسف عبداالله عبدالحميد47497

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعبدالخالق صبيح عبدالحسن290553

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد حسن كريم14662

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم عبدعلي495766

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد منير علي194577

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكررائد جبار خنجر506973

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد طابور392789

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرصفاء عبدالحسير  سعدون290686

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرخالد كاطع عبدعلي495756

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكروسام خليل ابراهيم514800

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسير  هاشم شايع187355

ي194540
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرشاكر محمد دلق 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي عبد جاسم49322

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسان495758

ي404413
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم راض 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمرتص  فالح حسن495764

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرايهاب سالم زامل290342

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعدي عباس حسن194625

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرباسم محمد كريم392975

يف495759 بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرسعد عودة رسر

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسن احمد حسن14466

ي290621
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرماهر محمد دلق 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم حبيب47946

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحيدر فالح عبدالحسن194633

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرخالد نجم عبد495796

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد عصام عبد48469

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكركامل عيىس محسن514891

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعباس عودة الزم46848

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم محمد290706



بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمعي   عادل بهلول194613

 علي رحمن48390
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسن جبورى علي49017

ي515841
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم مرض 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد سامي جمعة194537

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعراق علي عبدالعباس545485

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد صالح جي 495806

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمنتظر كاظم عبدعلي515762

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن محمد سبع194528

ي دهيم49059
دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرماجد كوسر

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكركاظم عبد كاظم496097

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرياس قابل محمد495801

هللا لفته290834 دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمهدي خير

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرصفاء ثامر فالح545560

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرشعالن محمد محيسن194562

يف علي393286 دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد رسر

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي جاسب حسن545424

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحسن علي كريم46929

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرفاضل عباس جبارة393142

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد صالح خميس223301

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرستار شغيت عبد290507

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالسيد مطير290831

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراياد عبدالجليل كرمل545431

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرستار جابر عبد194523

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعقيل حسير  نعمة223774

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد حسن194474

هللا رشك495761 دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكريوسف خير

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان زيارة561834

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسير  نجم عبود194484

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمرتص  نوري حسن561833

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكركرار كريم حمدان495772

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسن مهدي حسن495778

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي زغير حرز389961

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرجبار ازغير عليوي48212

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعباس قاسم شايع290821

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكربهاء قيس رشيد495729

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي عيىس جي 394362

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد جبار جواد393329

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم يونس495754

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد جبار عبد495709

ي43612
ماجستير3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد راض 

دبلوم عالي3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرذوالفقار عبدالكريم جبار48972

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد علي561688



بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد عبود حنتوش48296

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراسماعيل منير علي223904

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحيدر انور علي اكي 392767

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد وحيد194606

ق ستار جابر194574 بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراستي 

 علي495775
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرضياء حسير 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد عامر محمد515803

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعباس خلف حمدان515740

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد رحيم مجبل561685

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسن مراد48435

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد جعفر نصيف194478

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد جواد47652

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم كاظم223517

ي545444
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد رحمن شمىح 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان خضير194490

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد علي رحمن48316

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكركرار طارق عباس14712

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحيدر قاسم مهنا495741

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعبداالله قاسم عبدالواحد44624

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد علياكي  محمد561687

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم كرم علي14593

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرسمير سالم طاهر45447

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحيدر علي مطشر40812

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم جبار47299

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكركرار ابراهيم بدر290465

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالكاظم طابور394392

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرتيسير مالك مجيد545550

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرليث نارص كريم290451

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعباس حسير  احمد48857

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعبدهللا قاسم عبدالواحد194812

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرطارق قاسم مهنا495740

ي495805
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراثير حسن عاب 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمصطق  يوسف نارص545557

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرذوالفقار عبدالحسن جبار545539

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكركرار محمد حسير 14740

ي290803
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد دلق 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكركاظم احمد علي290356

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرسيف علي عبد545536

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمهدي يوسف ابراهيم290828

ي14444 بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرميثم جواد لعين 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  احمد14760

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسن طالب عودة394277

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحيدر ثامر حمود390506



بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرسجاد فاضل شواي194552

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف رسن392998

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحيدر نوري صباح495803

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرباسم علي يونس545434

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي الزم داود48887

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمظهر علي دواي544353

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرسجاد حميد حسير 14499

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم رحمة561689

 علي عبدالحسير 194542
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم محمد194572

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرضا الحوطي14722

ي علوان194520
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعمار غن 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسن سمير كامل495777

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرزياد طارق جبار44182

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمهند محمود محمد44431

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكركرار حيدر طعمة495753

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم عجر392332

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكركرار ضياء باكوت515026

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرصباح علي غالب545562

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكريوسف اياد محسن223545

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمرتص  جبار عكله194816

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي صالح جي 14331

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكررسل حسير  احمد14768

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس عودة44047

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرذوالفقار كاظم محمد545542

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل ستار14318

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرماهر عبدالحسير  كاظم49335

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرصباح محمد عبود194546

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرساالر خليل مصطق 14406

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكروسام جمعة عباس49285

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرباسم جمعة عباس44107

ي495779
دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق كريم شغاب 

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكركرم حاتم جعفر194584

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعالء احمد حسير 394429

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمصطق  عواد عطشان188316

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكريوسف فؤاد فاروق47876

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبود خلف47259

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد مالك عبيد495807

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكررسول باقر عبد14453

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل محسن515676

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسير  ستار خضير194517

غام عبدالحسن جبار545537 إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكررص 

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرسيف جمعة عباس14504



إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي محمد رحيمة48946

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرذوالفقار جبار جاسم495771

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  هاشم290670

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمنتظر عواد عطشان194570

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرسجاد زيارة كزار194567

ي194579
 
إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمصطق  عدنان عوق

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد حارث صالح194587

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي رسول عبدالزهرة495723

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد جمعة بنيان495743

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمصطق  شعالن محمد194560

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرابراهيم رسول عبدالسادة194475

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي رياض صدام191380

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكروسام صالح جمعة42758

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمرتص  نجم عبد390474

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالرحيم سهيل43099

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم جواد223291

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن مجيد290514

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمؤمل كاطع عبدعلي495755

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسير  عالوي فاخر194602

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم محيسن194739

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمصطق  مجيد عبعوب47981

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد علي مطشر44673

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراديان عدنان غافل43834

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد نجم عبد290631

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرصادق سلمان هاشم545544

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمصطق  جواد حسن223947

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسن كريم طاهر44283

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكروليد عدنان هاشم495744

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكريارس محمد رشيد515770

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعباس جاسم محمد393032

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمرتص  عيدان جلوب392842

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحسير  هاشم194505

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعباس اياد سلمان290383

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد حامض194795

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرموس حاتم محمد495707

ي43717
إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد دلق 

ي حسن290518 إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرسمير صي 

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد حيدر طعمة495750

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسن نجاح عبدالحسير 390442

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراسحاق كاظم درب194533

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمنتظر احمد جبار392939

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحازم خليل عبدالزهرة495795

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرهيثم وحيد حسن40526



إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 39487

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعبدالعزيز محمد عزيز495774

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسن علي هاشم194624

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكركرار كاظم احمد48491

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح جي 45711

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكريحنر عبدهللا ابراهيم14684

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكريارس قاسم عبدالرحيم223671

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرحيم سهيل14603

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد وحيد545540

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح كاظم495691

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمرتىح  جاسم محمد495792

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكركرار فتىحي مهدي545468

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرحسير  سالم محيبس394334

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي محمد خليل48525

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمصطق  حرز نعمة393229

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعبدهللا طارق عبدهللا45492

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالسالم محمد545441

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكراحمد رزاق جلوب290459

دبلوم عالي3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكررضا مكي حسن561686

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح خميس194480

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعباس محسن كشيش194575

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرشاكر قاسم خلف495703

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرخالد نارص جلوب223300

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادذكرعالء عباس حسن290833

ماجستير3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىرجاء جبار خنجر194738

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىنهاية رحيم غليم561693

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىجنان نبيل كاظم48037

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىسهاد عوده شهاب48256

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىحال عبد كاظم495760

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىوداد جاسم عذيب495793

ي49244
 
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىجنان محمد صاق

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىحنان رشيد حميد389811

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىنور حسير  احمد46540

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىغفران طالب جليل561588

ي392603
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىهديل عبدالمطلب راض 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىساره صالح حسن290316

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىشيماء احمد سلمان48168

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىاسيل صالح عبدالقادر185131

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىابرار جمعة سعيد290918

ي عاقول194616
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىميعاد شمىح 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىرغدة سعد رحيمة194797

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىعلية جاسم ضفير49695

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىهدى حسن عليوي223892



دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىسليمة عبدالكريم جعفر49000

ي سالم14732
دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىانعام حوسر

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىابتسام جمعة بادع545408

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىنرجس علي مرتص 290809

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىامل عيدان جي 495765

ه علي جي 392459 امير
دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننى

ي514745
دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد راض 

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىاسيل خرص  خميس290800

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىزينب جاسم خلوي49297

ي392264
دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىخولة عبدالكاظم راض 

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىمروة عبدالرحمن حسير 497014

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىشكرية جبار عجل290574

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىاسمهان جعفر قاسم400104

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىنورين غيث احمد545448

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىايالف حيدر عادل561832

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىحوراء شعالن محمد194615

سعاد جاسم علي49211
إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىبتول حسير  علوان43951

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىامل سلمان علوان290697

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىزمن عبدالواحد خليفة495746

ماجستير3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىسمر خليل عبدالزهرة194492

ي فاضل404469
ماجستير3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىحنير  حق 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىنور رشيد حميد392746

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىزهراء كامل جاسم14510

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىرواء سنيد ساجت290591

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىزينب علي هاشم48840

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىمسار ستار خضير194515

ي194607 بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىسىح  رحيم صن 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىدعاء هالل غانم394376

وجدان حسن علي390530
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىزهراء سالم بدر194477

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىعذراء محمد حسون45337

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىثناء مهدي عبيد14560

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىوالء هالل غانم514836

ي مالك مجيد290441
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىاماب 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىرونق محمد طابور46108

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىارساء خضير لفته14534

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىنور عاطف كاطع48178

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىاية جالل محمد393120

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىزينب سالم بدر194504

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىوجدان خليل عبدالزهرة194495

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىسىح  باسط محمد39437

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىرسل محمد ابراهيم49081



بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىاية محمد ابراهيم290502

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىدعاء كريم جاسم47582

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىبتول محمد صالح290818

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىشهد عماد محيسن290715

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىزينب رشيد حميد389714

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىورود حسير  احمد14340

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىحوراء محمد عبد39322

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىرواء حسير  جبار194630

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىزينب ضياء ياكوت194481

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىذكرى جبار عكله290806

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىاالء سالم محيبس394322

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىعبير عبد طابور14584

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىايات ابراهيم كاظم290377

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىاشجان باقر محمد495762

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىسارة باسط محمد194627

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىمأرب جواد كاظم392248

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىعذراء حسير  محمد14579

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىاالء قاسم امير 14304

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىانسام ستار خضير194513

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىرؤى محمد ابراهيم49109

ي390005
 
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىبنير  عدنان عوق

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىسىح  ضياء عبدهللا515749

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىزينة ماجد عبدالجبار194737

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىسارة سعدون احمد47224

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىغفران عبدالعزيز هادي47064

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىختام حسير  احمد14362

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىدعاء عبدالكريم عبدالحسير 290432

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىفاتن عاطف كاطع14565

ق جاسم محمد495791 بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىهويدة فالح حسن14414

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىسارة عباس سعيد194618

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىاية حسن حيدر46048

ي194485
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىضىح عالء الدين عبدالغن 

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىميساء حسن مرار187981

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىمريم مهدي عبيد14555

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىسارة عزيز خليف194796

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىبركات محسن عاشور290825

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىاكرام ستار خضير194511

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىايناس خليل ابراهيم290836

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىايات عصام سعيد14323

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىعايدة جاسب بوي    ع495737

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىكفاية حسير  احمد49033

 علي495776
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىوسن حسير 



بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىايمان خلف رسن49131

ي194581
 
بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىرفل عدنان عوق

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىشهد عبدالكريم محمد495799

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىهدير مالك مجيد14601

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىارساء كاظم حمود290815

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىهديل صالح عبدالقادر42461

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىسماح لطيف حسير 46387

شيماء علي حسير 194790
دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننى

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىوسن منصور رشيد187400

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىهبة حامد صالح47908

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىاسماء احمد سلمان48101

ي فاضل402614
دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىميس حق 

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىغفران صالح جي 47391

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىزهراء عالوي جبار14591

اسماء علي مطشر45683
دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننى

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىصابرين سالم خليل223843

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىنور سعد كاظم14295

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىانعام طاهر مزبان347811

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىحنان خلف رسن49161

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىاية حسير  احمد49043

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىغفران عالء عباس46742

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىزينب خليل اسماعيل43776

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىرسى جاسم محمد47358

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىسىح  محمد قاسم290640

ي290560
إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىغفران عبد المطلب راض 

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىفاطمة قاسم كاظم495745

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىتبارك طاهر عداي194621

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىخديجة عبد حمدان495797

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىضىح صالح كاظم495734

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىشهد جبار جاسم495770

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىريام احمد حسير 43866

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىشهد حسان غالب290327

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىخديجة كاظم عاضي49851

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىسىح  صالح كاظم495694

سالي نجم عبد389857
إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىضىح سالم عطية392167

ي49307 إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىفرح سعد ناج 

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىرحاب حيدر لفته49922

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىعبير عبود عباس514766

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىرندة صبيح محسن495749

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىزينب شعالن محمد194564

يف495697 إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىهديل عودة رسر

رواء علي دواي532913
إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننى



إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىاوراس كريم رحيمة392198

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىسىه عودة شهاب14570

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىنورالهدى ضياء باكوت194792

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىضىح علي شالل290811

ي495769
إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىايالف عبدالمطلب راض 

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىغدير جمال نارص223295

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد حطاب48908

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىمالك عباس فهد194815

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىبنير  محمد ابراهيم46687

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىتبارك عدنان غافل42635

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىنور احمد حامض45817

ي394500 شهد سعد عرب 
إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننى

ماجستير3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىهناء فاضل عبد290496

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىميسون هادي عبد14375

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىعلياء نارص حميدي42669

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىامل جاسم محمد194800

يف عبود545548 بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىناهد رسر

بكالوريوس3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىانتصار جبار غضيب194500

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىمنتىه كاظم فاضل14351

دبلوم3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىاسيل حميد كاظم188070

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىاخالص جبار مطرود42722

إعدادية3/ الراشدية 103084الرصافة-بغدادأننىسهام جاسم خيون561699

دكتوراه3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي دهام دعثور111532

ماجستير3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي عطية رشم116175

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكربشير منذر محسن330911

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرجبار قاسم محمد560685

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمؤيد سعيد موس331520

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعادل عبدالزهرة محمد103600

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي هليل معيلو193109

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمصطق  خرص  زبون52135

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرطارق عبيد جمعة560659

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرزكريا يحنر كاظم332202

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسير  عالوي مجيد510550

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد مائع غليم186848

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكركاظم عباس علي507325

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد جاسم244152

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرامجد كاظم موس244029

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرسعد درسر هالل510553

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراحمد نجم عبود243069

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمهند حسن جبار52099

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرليث حميد سلمان490647

ي172444
بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  منىح 

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرشهيد درسر هالل115760



بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسير  شوين عبد186701

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسير  شامخ جاسم186841

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرجعفر جاسم كريم330850

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرصفاء عبدالحسير  عبدالواحد103667

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراحمد عادل قاسم114770

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالسادة عبدعلي111398

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعباس حميد طاهر490657

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكريحنر جاسب عبدالعالي111563

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبد حميد461858

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق علي حسير 116161

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم حسن331216

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعالء محسن عبعوب560681

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي موحان مساعد560690

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعقيل ابوالهيل امجيلي461918

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم ثجيل510556

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعادل هاشم كميش331840

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرسالم خالف كاظم172146

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم محمد490646

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسن علي صابر111382

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس حسير 331566

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد حسن111541

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم جادر171993

ي461848
بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعالء مياح راض 

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح ماهود333698

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي خماس حاتم114489

ي دريول114517 بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحيدر خير

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعادل صابر فهد461811

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم مطنش186881

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد مزهر عباس114870

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكررائد جاسب عبدالعالي104542

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسن خلف جي 332088

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحيدر كامل صدام105457

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرجابر عبدهللا فرج104105

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي جاسب عبدالعالي111919

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعالء رايد عطية114436

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعباس كامل صدام243215

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحيدر فاخر فهد115382

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحمزة قاسم خلف331746

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرثائر فاخر فهد104357

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرشاكر جبار عبدالرضا104741

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراياد علي حسير 193124

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرصادق عيدان ميلي116146

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسير  حنون كاظم333397



دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم رحيمة333729

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراحمد علي حسير 116113

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحيدر صدام ازمام103821

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرفالح حسن كريم52106

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعماد كرم سعيد193162

ي333570
ي فنجان راض  دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرناج 

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراحمد كريم نعيمة331334

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرموس خلف شاهير 111905

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرثامر نعمة مول490759

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعادل قاسم جي 114706

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكركاظم قاسم عبدالحسن111946

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرخالد زويد سلمان115575

ي115963
إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعدي عبود راض 

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرطالب جاسم حسن115928

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرصالح عبيد حسير 461509

ي رزاق عبدالحسير 114888
إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمدتق 

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراحمد حامد مزهر116123

هللا شامخ فلفل490652 بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرخير

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرجمال مجبل ساجت114501

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراحمد عيىس كاظم186902

ي حنون186685
بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد راض 

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكركرار سلمان نعيمة560672

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعاصم كريم حمد111874

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمهدي عويد عجيل539238

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد عبيد461561

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرموس حميد يارس186863

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالزهرة عبد52115

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرنورالدين صبيح عبد186695

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي جمعة مونس333331

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرهمام غازي جارهللا490650

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسام حسير  حسن332967

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  مطشر104399

ي331939
بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد راض 

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراحسان جبار عبدالرضا104857

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرسيف هللا خالد عبيد461606

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالسادة حميد193096

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعقيل جاسم جي 105401

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرضياء عبدالحسير  حصموت52111

فان حمران539413 بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرستار رسر

 علي حرج114816
بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرتحسير 

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرميثم عبدالملك حسن193134

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراحمد درسر هالل539100

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمنتظر سالم خالف172249



يف سلمان186709 بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحيدر رسر

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعالء عباس حسن111521

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكررسول جاسم عبدالحسير 116015

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرسجاد طه محمد111551

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي ستار جليب111518

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد مزهر شبل111637

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمصطق  حمود عطية333816

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراحمد وحيد خشن490655

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي صالح334149

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي لطيف مانع193174

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمنتظر علي حسير 490644

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد خزعل هاشم490648

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار موس496893

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعباس جبار موس496839

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالعظيم كاظم510558

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسام عباس يلود332455

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرليث حسير  علوان105092

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم جلوب104500

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكريحنر خامس زبير 193184

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرسجاد علي محمد115521

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي جبار عبدالرضا186937

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراكرم عبد فنجان461244

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرسجاد سهيل اليج332327

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي خلف محمد461639

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرسجاد عباس حسن111554

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعباس كريم صي 98391

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكريوسف طه ياسير 103953

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي كريم جمعة332250

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  جبارة104798

ي539218
بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرزين العابدين حسير  منىح 

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمرتص  فاخر حسن331188

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي خنجر سالم111408

 علي عبدالحسير 193158
بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي عبد104275
دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراكرم راض 

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم جمعة116134

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد عادل قاسم114560

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  علوان115651

 علي سوادي490654
دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكركاظم عيىس كاظم186897

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمنتظر مهدي عباس461543

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرفاخر حمود عطية332773

ي عبد104156
دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرامير راض 

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرتاج الدين صبيح عبد186917



دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم حميد116043

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراسعد عباس حسن242858

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعمر لطيف مانع539047

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراحمد حمود عطية115687

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرجعفر هاشم جلوب104199

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكررسول نارص حسير 115893

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحسن ستار جبار332638

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرهيثم عمار خليف104977

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسن يحنر حسير 332806

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد ثامر نعمة193116

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي كريم قاسم105611

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمصطق  باسم حسن461195

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسير  لطيف مانع193179

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحيدر حليم صباح111972

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعباس حامد نعمة331154

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرسليم كريم حسن186706

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحبيب حسن زمام539027

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل خلف332157

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحيدر ياس خضير243398

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحيدر منديل نعمة193172

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسير  احالم حميد539196

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي حسير  مطشر52118

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرنورالحسير  احمد موس331778

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرناظم نعيم بساط331077

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراحمد محمد بداي52122

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي حسن مطشر52120

ي105299
إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراسعد قاسم ثوين 

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي عبود جاور116072

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدهللا مسلم115422

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحيدر سلمان فرج111817

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد زويد سلمان332123

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمسلم شوكت رحيمة547682

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم صبيح333520

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمنتظر ستار جبارة490658

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكركرار فاضل جابر539391

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمنتظر علي خنجر52096

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمنتظر حسن موزان547501

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراحمد نعيم بساط331299

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرسجاد كريم سلمان331644

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحيدر مجيد كاظم116055

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحيدر جمعة مونس332412

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراحمد جمعة جيجان547683

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرالحسن كريم قاسم193091



إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراحمد موس قاسم193166

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعالء صالح ماهود461117

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعقيل شاكر محسن111965

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد جي  علي111824

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمنتظر جبار محمد52137

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسير  عادل قاسم114755

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم مطر538999

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكراحمد عباس حسير 193085

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكركرار طالب جلوب193080

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد عيىس قاسم52124

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكركرار حميد نعمة490653

 امير كريم186872
إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرقلب الدين صبيح عبد186891

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسن قاسم ثجيل490651

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد عالء رايد193145

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسير  محمود حسن111649

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي موس قاسم193156

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعبدهللا خلف عبدهللا331900

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحمزة علي فرحان186971

ي539082
إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسير  سعد شمىح 

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي كريم جاسم193170

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرجعفر رزاق عبدهللا510551

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد رحم461076

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرجعفر صادق لفته539156

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعلي احمد رحم461008

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحسن خلف محسن404139

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم قاسم111955

ي عبدالواحد105187 إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالنن 

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسم محمد539014

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد فرحان193094

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعباس علي حميد331023

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرسجاد حاجم عبدالحسير 116192

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرسجاد صالح ماهود461180

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار حسن331678

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم قاسم115721

 علي حامد330804
إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكركرار اسماعيل ابراهيم244189

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرستار جبار شاهي461067

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرسعد مزهر جي 111445

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعيدان جلوب طعمة507303

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرخلف عبدهللا فرج461877

ي334189 دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرعباس نعيمة لعين 

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرداخل زويد سلمان115472



دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرمحمدصالح مهدي عبدالحسير 244905

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادذكرصادق كاظم محمد193129

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىفاتن جبار حسير 111866

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىبتول خزعل جعفر243163

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىختام موس نجم510549

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىنوال نجم عبود111984

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىزينب نايف حسير 98437

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىزينب درعم رحيم105853

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىنور حسن جمعة560042

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىهديل شاكر حسير 242974

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىشيماء حسن محسن331434

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىانتصار حسن محسن115305

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىايمان عبدالحسير  شندي332025

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىليل شنيشل فهد186716

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىاقبال عبدالحسن عناد115333

حليمة مولي غالي114733
دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننى

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىسليمة محسن معلة52100

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىجهاد محمود عطية111978

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىحليمة محمد مساعد111462

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىفاطمة صدام رحيمة111883

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىرباب حميد جاسم193102

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىايناس كريم قاسم111508

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىشفاء فاضل خرص 243288

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىايات صمد جبار115985

ماجستير3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىزينب محمد صابر461274

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىاخالص خطار عبودي332497

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىهبة محمد صدام460958

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىابتسام خالد حيدر333025

ي114662
بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىنورة حسير  تق 

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىالهام كريم قاسم103763

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىايمان مزعل تولة111908

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىوداد صدام ارحيمة193151

شيماء سامي مفي  111869
بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىسماح حامد مزهر469857

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىحوراء ستار عبد115168

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىارساء عباس حسن111724

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىارساء جابر عبد هللا103998

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىمريم رحمان غانم114848

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىسارة نعيم جاسم333628

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىعذراء حسير  خليفة240572

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىحوراء طه محمد240679

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىايات كريم قاسم114472

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىصابرين ستار قاسم186856



بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىسحر مهدي رشك115800

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىورود مهدي تولة111878

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىمريم محسن شبيب111926

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىغيداء كامل جاسم333872

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىهند حذية جاسم128049

زهراء شنيشل علي111803
بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىسىح  عادل قاسم114640

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىمروة فرحان جحيل114918

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىهدى عودة رحيمة52084

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىايمان عباس عاشور103880

ق مظفر عبدالحسير 114449 دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىاستي 

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىضىح غازي جارهللا490660

دبلوم3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىوداد فرحان جحيل111418

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىغفران جابر عبدهللا114548

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىتبارك ثامر نعمة461452

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىتق  نايف حسير 186687

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىتبارك سالم خالف172384

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىنورالهدى صبيح عبد333231

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىرقية شهاب هامل490649

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىغدير صادق كاظم240634

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىحنير  محمد حنون461202

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىاسماء كريم قاسم111873

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىزينب ستار قاسم111897

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىزهراء مهدي رشك115859

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىفاطمة جاسم عبد111991

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىيقير  عادل قاسم490645

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىزينة جاسم عبد114421

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىفاطمة عباس حسن98460

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىتبارك احمد نجم112001

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىاسماء عباس جاسم116032

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىتبارك عالء رايد111997

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىسبا خليل نور333090

إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىنرجس ريسان عبدهللا539363

هان الزم172306 بكالوريوس3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىحياة رسر

ة عبدالحسير  شندي461096 إعدادية3/ األورفلي 43090الرصافة-بغدادأننىسمير

ماجستير3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرنوري زغير عبدالسادة66023

دبلوم عالي3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي زاير كاظم260799

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمهدي حسن عبدهللا523788

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرسالم حمد جي 189486

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد فليح حسن65924

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرنعيم مجيد عذال351741

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحامد عيدان لفته61924

يف غريب66882 بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحميد رسر



بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرستار ضاري ذياب539833

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعواد حسن جي 409203

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمجيد علي فرحان65175

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرجبار ضاري ذياب66794

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراحمد سلمان عبيد409327

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراحمد حسن حمادي354392

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرصادق حسن جي 203656

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرهاشم عودة جبار409249

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعباس كريم خلف561530

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرباسم محمود عليوي189522

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلوان عزيز سمير189394

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكربهاء زغير عبدالسادة353504

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعامر نعمة كحيل260298

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرصفاء عيدان اعور523331

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرهادي احمد جي 66817

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسن كامل عليوي189443

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي خلف عثمان408106

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرجابر زياد مراد262079

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرفاضل يونس محمود354534

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرصادق باقر كاظم409307

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم محيسن355743

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  كاظم189286

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد حبد صالح261002

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسير  بشار عبيد348580

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرنجم بريسم قاسم425834

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمرتص  جاسم نارص189496

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرضا عيىس189319

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرتحسير  جواد خماط355571

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكررحيم شنير  صيوان66920

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد خضير عودة409384

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكررحم هداد عبد408936

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد علي65329

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرفيصل عنيد خلف62010

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرهادي عزيز هداب189462

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرباقر غلوم خريبط523195

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرسالم عطشان باشخ62064

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرسعد محسن مراح348674

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكررياض جبار اميع523736

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرهاتف حسن عبيد355991

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكررائد جبار عبدهللا189517

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم زاير539847

ي حمد529357 دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرثائر جي 

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكررياض سلمان ظاهر523421



ي262180 دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعيىس جاسب لعين 

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم زاير356520

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرصالح عبد علي جواد347026

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرسالم سعدون شميل262043

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعودة حسن عبدعلي189502

ي عيالن عسل346800 دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرناج 

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرياسير  مهدي محسن424937

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرفاضل حسن جي 348570

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرياسير  عيال طعان261401

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرتيسير فالح حسن62218

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرجالل حسن بادي65989

هان352161 دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي جاسب رسر

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرجاسم عيالن عسل346773

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراياد محمد عبدعلي64284

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمؤيد محسن مراح348661

ي558724
دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرطالب فياض راض 

 مجيد علي65308
دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمعير 

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرباسم محمد حمد523791

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكربشار سبع خميس523347

ي189293
إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرفاضل رسحان راض 

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكركريم عودة غيالن523773

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرضياء زغير عبدالسادة523377

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرهاشم حنف خالؤي65117

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرنصير قاسم علوان62601

ماجستير3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعباس عالوي بدر189382

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل كاظم189559

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحامد يونس محمود355171

ي356063  كريم العين 
بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسنير 

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعادل علوان عزيز353136

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعبدالسالم عبدالجليل عبدالصاحب260522

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسن حميد فليح547523

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسام كريم محمد262107

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرسيف عبدهللا تي  189552

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسن حلو فرج355271

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي حامد عيدان65223

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسير  مزعل جحيل409378

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعمر سبع خميس523519

ي عبود355021
بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي هاب 

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكررائد رمضان حسن189422

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم حافظ539821

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمصطق  نارص حسير 65877

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكربشير مجيد علي61964

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمهدي حسير  خليل189531



بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن مكطوف409185

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرأحمد جواد رحيم425494

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحيدر سلمان داود62692

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرسيف نوري خضير408384

ي66841
بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمنتظر جواد حسوب 

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمروان كاظم شناوة561533

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمسلم ستار عبد189469

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرليث معيوف مسلم62114

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرصاحب صبيح صي 107148

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكروليد ملكي كواد408226

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراحمد مؤيد شنون189332

 علي523539
بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكروسام حسير 

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرايمن محمد رسحان107336

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمنتظر وادي وحيد65152

ي علوان66900 بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعباس خير

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي عبد حمزة66707

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسير  ثامر عبود65137

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكررسول جواد كاظم66949

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحسن مصلح لفته425682

 محيل عبدعلي523123
بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرتحسير 

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرامجد جاسم محمد189435

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمهند محسن مراح353275

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  فرحان189303

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراكرم مزعل عبد355462

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمقداد كامل جاسم189548

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعمار حسير  كاظم107309

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحيدر علي محمود189510

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسير  علوان سادة353211

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراحمد اسماعيل شبوط62093

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسير  نجم عبدالرزاق189440

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراركان عيدان لفته408396

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرسالم محمود عليوي260382

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد نارص خضير539828

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرصباح منعم علوان189307

ي66864
بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي هيبة حسوب 

 علي كامل347561
بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمرتص  نعيم كريم107454

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراياد زيدان بدن346955

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي سالم عطشان189555

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد سبع خماس65855

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرابراهيم طالب علي408176

 علي محمد189448
بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكروائل جبار يوسف409391



بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعقيل ستار عبد347156

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل سعيد348610

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعمار عبد حمزة65100

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعدنان هاشم محيبس408392

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحيدر علي حسير 409402

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكركرار عبداالمير حسن262120

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكريحنر حواس وكر66368

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسير  ايوب كاظم409332

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم لفته348640

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي احمد شاوي409336

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسام فاضل قاسم189566

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحاتم كريم صبيح66071

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد جبار425701

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراحمد طعمه جاسم261208

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكررحيم سعدون شميل262223

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعبدهللا مسعد حمد409159

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي حمود حسير 64189

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرسالم مصلح لفته62136

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمرتص  سالم عطشان61835

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراحمد اسماعيل شالل425198

غام رجاء حسير 65445 بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكررص 

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  فرحان189311

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحيدر عكار حاتم189537

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد اسماعيل شبوط62156

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرسامر كريم سالم348737

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعباس عواد حسن409388

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمهند عبدالحسن حسير 66247

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعالء سلمان حمود351102

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرامجد حميد علي408401

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكريارس حواس وكر62194

 حسير  كاظم189518
دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمنتظر كاظم محمد408149

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرصفاء سلمان حمود189364

ي عطشان65253
دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكررياض هاب 

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسنير  عبدالرضا حميد189582

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراياد عيىس عويد64139

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرسجاد عباس خلف65200

ي66643
دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد عبد راض 

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  بدر189508

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعباس حامد حمد189446

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكررعد سعد داخل189432

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكروسام جبار علي65355

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرسيف عبد جواد189325



دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرايوب جمال حسن409395

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعبدهللا بدر كايد408376

ي حمزة348628 دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكريارس حرب 

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرخضير عنيد جسام107444

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعمار راخص جي 62360

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرايمن حميد علي408403

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد جودة مطير189426

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرسيف علي بنوان189316

 علي كامل348240
دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسير 

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراحمد محمد جبار189314

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرجعفر جاسم عودة65081

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحيدر صبيح زايد203659

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي احمد جاسم189504

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن عبدعلي62044

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرصادق اسماعيل شبوط62537

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراحمد هادي حميد409380

ي189419 إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرسجاد رحيم عبدالنن 

 علي حبيب66933
إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعباس حميد عزيز66395

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس حميد409392

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراحمد قيس عبدهللا106837

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمصطق  حساب كاطع347222

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم عباس346898

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرباقر صالح حسن408957

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالحليم جواد348714

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرزين العابدين علي كامل189367

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحمزة خلف رحيمة348693

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار حسير 64108

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي حسن62393

اد189570 إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراحمد حسن رسر

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالزهرة كاظم66148

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمروان علي عبدالحسير 409090

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمصلح حامد هتلر409343

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد409382

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحيدر حامد عيدان65283

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعباس هادي خميس425254

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمصدق محمد جي 539818

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمسلم معيوف مسلم189375

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن محمد ثجيل347882

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحاتم كريم سلمان354775

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد جسام189399

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم محمد408171

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم مزعل66623



إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالحسن فياض107401

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرطارق جاسم عيالن61892

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي لهمود جويد408997

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراحمد حسن خلف262136

 علي عبدالحسير 409077
إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكررسول لفته غالي347427

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكركرار رحم سلمان354847

ي66096
إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرماهر جواد حسوب 

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعباس احمد حسن347960

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكررسول عباس حمود189493

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرهادي عودة مونس189415

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرواثق عدنان كريم189528

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعبدهللا جبار رحيم425309

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراحمد لهمود جويد409012

 علي189544
إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير 

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسير  كاظم حمود356586

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل عبد523340

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعباس عيىس جاسب189489

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسير  عليوي عبدالحسير 408294

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم مزعل189490

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرصادق علي حبيب62333

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرميثم مهدي حسن62423

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعباس محمد نعيم348505

 علي66761
إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد جمال جاسم523407

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعباس كامل جاسم352544

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعقيل صالح حسير 107394

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرعلي عواد حسن409132

 علي صي 408178
إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسير 

ماجستير3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرنعيم ضميد عليوي62576

 حسير 66335
بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد شخيي 

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحسن محمود رشيد189512

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكركاظم حافظ يوسف539836

ي189479
دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحمد رسحان راض 

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمحسن بدر كمر425406

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرحمزة يونس محمود356175

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرنارص حسن عليوي189370

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرجاسم صناة ظعن66050

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادذكرمالك عيدان لفته408355

فوزية علي محمد539846
بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىشيماء حسير  وزير348558

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىحنان دعير مطر353836

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىايمان عبدالمحسن سلمان348598



بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىهبة فليح عبدالحسن408333

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىايات جاسم محمد353387

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىاثمار رحم هداد490768

ي جي 354093
دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىزينة منىح 

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىاقبال محسن سعيد348723

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىهبه فاضل عبد409315

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىانتظار مهدي صالح189266

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىنهاد عبد عباس348702

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىزهرة جواد كاظم189351

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىشيماء صدام جعفر260589

ماجستير3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىزهراء سلمان داود409400

ماجستير3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىفاطمة عيال طعان348653

ماجستير3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىنور سبع خميس523480

 علي107124
بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىسارة حسير 

هبة صباح عبدعلي260970
بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىرضية حواس وكر66300

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىنورس مؤيد شنون106822

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىانغام صكبان بدن354925

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىياسمير  عباس ثري408091

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىرشا صالح عودة65371

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىرؤى عباس كامل61988

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىهبة مجيد مسلم64995

حنان صالح عبدعلي66198
بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىافراح كريم جاسم189459

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىبدور جمال حسن425818

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىساره عيدان اعور409060

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىهدى نارص علي425847

ي عبود353940
بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىهند هاب 

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىامل كاظم لفته348620

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىاحالم صكبان بدن356237

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىاشجان جاسب ريسان352663

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىسىح  سالم طاهر523265

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىمروة شنان حميد352774

ة كاظم عباس347794 بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىامير

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىندى فليح عبدالحسن260857

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىدنيا عادل امانة66667

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىدعاء جاسب عزيز260443

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىدالل حسون نارص408369

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىهند ابوالليل غضبان189390

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىنور حسن بدر189452

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىميسم رحيم نارص408378

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىزينب جاسب ريسان352866

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىحنان حيدر حميد64168



بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىازهار كريم صبيح65901

ي عبود351419
بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىهدى هاب 

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىرباب عباس علي189411

بكالوريوس3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىوصال حسن بادي64565

دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىغفران كاظم جي 189300

ي جي 354017
دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىجنان منىح 

ة فاضل سعيد348116 دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىامير

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىزينب شمال تعبان66783

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىاديان حبيب حسير 353717

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىغفران محمد عطية355390

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىمروة رحيم نارص408379

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىمريم عيىس علي189467

 علي189278
إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىهبة حسير 

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىشمس جمال حسن425060

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد عطية352315

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىنورس خضير جياد189361

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىختام كاظم عباس523366

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىامل فائز عبود356411

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىفخرية سعد صالح347678

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىايات حبيب حسير 351227

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىزهراء شاكر نصار62735

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىاالء سليم زبون189407

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىضىح ثامر صالح189450

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىسىح  جاسب ريسان351641

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىياسمير  محمد عبدالسيد107209

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىمريم حواس وكر66228

ي107436
 
إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىنرجس كاظم نوق

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىغفران سعد صالح65068

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىسىح  علي زاير539830

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىرحاب جاسم رسحان189473

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىمريم سليم زبون189404

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىلهيب علي عناد408215

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىجنان عباس جابر189526

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىكوثر خليل جاسم409281

نوال علي عناد408199
إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىزهراء ضياء عليوي353060

ي حمودي106870 دبلوم3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىهند ناج 

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىخولة دليل جبار408347

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىبيداء ادريول غضبان346741

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىنجاح حسن رسن408975

إعدادية3/ الرشاد 43094الرصافة-بغدادأننىربيعة جاسم عطية62291

ماجستير3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرطاهر حسير  باوي208387

ماجستير3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد حامد حسير 318145



ماجستير3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرجبار حميد ثجيل137887

دبلوم عالي3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعقيل رب  ح كاظم39011

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرطالب سلمان عبد296708

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكررياض عزيز زروك136792

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرشهاب عاشور عوده296541

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد محينو فرمان297711

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرثامر احمد وسىمي137940

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرضياء مهدي كريم208923

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسن زاير بارح40770

 فرحان علي297577
بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمطشر

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمهند طالب علوان37023

ي خضير107331
بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد راض 

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي هادي محمد39530

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي بازع خلف208678

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار كاظم298274

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرصالح صالح شلكام37148

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل جساس136537

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار فياض209083

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعدنان زيدان محمد208526

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعيىس رحم جاسم297557

ي40733
بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعاضي زويد راض 

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي جبار فياض208343

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحيدر ثامر جبارة152639

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحاكم كامل رزي    ج26372

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرجالل رب  ح كاظم39119

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكربارزان حسن عطار317992

ي40912 بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكروليد محمود عراب 

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحافظ يازع خلف208338

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرجبار طعمة فرحان39468

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرضياء حاتم محمد505816

ي549496 بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرشاكر ابراهيم حاج 

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسعيد ابراهيم عجيىمي137658

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد رب  ح كاظم38056

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرجاسم حميد محسن209048

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي طالب حاوي505836

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  سادة حمد298199

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحيدر عبد مخراز137541

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعبدعلي حسير  عبد137418

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرخالد كنعان حميد136441

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدهللا صالح136395

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسعد صالح محينو208508

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرخالد جحيل دامج41249

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمنير عباس ربيع42357



ي رصيم137616
بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد راض 

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرقاسم علي حسون136292

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي حمدي208514

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرفراس تحسير  سلمان138312

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسيف بشار عبد296733

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد رحمان فاضل137928

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكررضا عويد فرحان136492

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكربهجت عبدالواحد مطرود137981

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم حاتم مالك41649

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعمر عايد مجيد443154

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حسن دعدوش37910

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرفاضل خضير محمد136324

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرفؤاد نعمان حمود318030

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرخالد معن احمد208617

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم محمد42092

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرفاضل حسن جابر318187

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعقيل فاضل جساس138209

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرخالد احمد وسىمي208322

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعيىس ماهود كرمش296650

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم ساير208875

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرطالب رحيم شلكام42462

ي36846 بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكركريم قاسم عبدالنن 

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرطارق علي خلف561612

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد غضيب كاظم136487

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكربشير عباس ربيع443125

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد راشد خستاوي137969

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي غالي حنش443179

ي137578
دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرنعيم عبد منىح 

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي حميد منصور42115

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمؤيد ثامر حسير 42230

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرثامر محمد فزع138332

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعطا سلمان رحيل208473

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسن هادي محمد39361

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسام نعمة عليوي488304

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعمران جبار اليع36899

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسعد نعمه زغير138154

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد حمزة كريم347321

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم حطحوط136510

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسالم عجىمي علي136579

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكررائد رضا حسن41989

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرجاسم فاضل محمد549836

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد يازع138398

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسلمان فهد صبوح39592



دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرياسير  هادي مشيهد136453

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحاتم مالك عبد137114

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  بطي137301

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكررياض ثامر حسير 42207

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد عواد علي38674

ي318207
دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرخالد جبار مناب 

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  حسن عبد443226

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحميد علي سليمان208810

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرقاسم شلكام بندر298166

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم احمد208663

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرموس الكاظم ماجد حميد42268

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسن محمد صالح136884

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرصالح حسن خضير318044

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكررياض كريم احمد136467

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسب دارسر136878

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد كريم احمد136460

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد137807

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرصباح حسير  عويد208685

ي38751
إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلوان رمضان شوب 

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرصادق كودان شعير298078

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعطا حسير  كرمش297511

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرفالح حسن حنش297494

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمراد طالب علوان42304

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرخرص  عباس خلف296828

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراركان عبدالمنعم نجم152219

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرصالح مهدي حاوي38648

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم هاشم41895

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرضياء مالك عبد39783

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد شبيب296872

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعالء جاسم محمد318166

ماجستير3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرطه محسن رشيد297537

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم جميل208828

ي41172 بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد مهدي عبدالنن 

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرطاهر حمدان حميد137711

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرهادي جابر محمد136657

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحمزه عبود منعم318006

 علي عبدالحسير 40237
بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرهادي غازي مايع42413

ي40945 بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحميد محمود عراب 

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعالوي حسن كاظم39501

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسن لفته دوح137203

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرليث حسير  كاظم137646

 حسير  كاظم318035
بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرفي 



بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمرتص  خضير عباس136715

ي خلف138072
بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد راض 

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرنشوان حسن فالح136448

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعباس رحيم كاظم41314

 علي خلف296776
بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي زاير296572
بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد راض 

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  رب  ح كاظم38844

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكررعد هالل حسن152121

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  ابراهيم208756

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحيدر مظفر فارس138038

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسعد محيسن احمد208562

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرطه خضير فالح208437

ي41967 يىح  بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكررسول نجم رسر

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعباس عليوي مهدي208441

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحميد محيبس داغر138521

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحيدر سعد خليفة37553

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراكرم علي حسون138553

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرموس ماهود كرمش296856

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعباس صالح عجرش296795

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي جبار حميد41429

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم شلكام37455

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمرتص  رزاق صي 488303

ي احمد36959
بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكروعد حسوب 

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي سامي حميد40213

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرهشام ماجد حميد136816

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعبدالمنعم كريم عبيد208532

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي رحمان مولود41719

 علي عبدالحسير 136515
بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمرتص 

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحيدر حميد عيفان42434

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسن زيد هادي208396

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  رحيم كاظم37517

ي296596
 

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرطارق جعفر تاع

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسجاد جبار فرج208490

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي طالب نعمة136526

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عباس136916

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي معن احمد208371

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكركرار طارق محيسن136507

يف318011 بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد ناظم عبدالشر

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكركرار جبار صالح137610

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمهند عاشور عودة296695

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي نعمة زغير41097

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحيدر خالد هاشم37296

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد حبيب حنون138113



بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرشاكر عيدان محمد488307

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد عبيد137852

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد كمال هاشم91533

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسن عليوي مهدي208568

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرزين العابدين حسير  حميد42329

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمصطق  كريم شياع208545

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكركرار عودة جبار42068

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرفاضل محمد خلف208408

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي احمد فهد41544

ي318049
بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكريوسف تركي شاب 

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد مالك عبد41028

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرامجد جاسم عطية173198

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد جبار حميد37717

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم محمد136831

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد عبدهللا خلف41359

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعباس محمد منهل138139

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرفاضل احمد سلمان137594

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعباس عويد سعيد41340

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد نعمان حمود137260

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرخوام احمد عبيد137828

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  علوان مولود39264

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعهد محمد علي209062

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  عالوي كاظم41928

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرنائل عطية داود488308

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار لفته138001

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكررسمد عادل كامل40267

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم خلف138145

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عبيد42042

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمسلم خلف جابر296762

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرجاسم حامد جاسم137602

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرخضير مزهر هتىمي296555

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمنتظر علي حسون38036

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد يونس خلف41944

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي سالم عبدالحسير 137684

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  خلف138093

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعالء نوري سيد138803

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  طعان209014

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعمار ثامر عبيد39096

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسالم هالل حسن38888

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكركرار مظفر فارس138022

ي منهل41617 دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرزيد ناج 

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  جيجان136557

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسامي عجىمي علي41120



دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد ناظم حسون39561

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالسادة عليوي209076

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم عجيىمي39237

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكركرار حسير  عامر137026

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسن كاظم بريسم136962

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمجيد جويد كاطع173478

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرانور كاظم عبدالحسير 208350

ي كاظم40825
دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي راض 

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرنازك زيد حسير 41055

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعصام قاسم حمدهللا39335

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكركرار رب  ح كاظم136326

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد حميد208376

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعباس عزيز ساير75773

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسجاد علي حسير 137311

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسن عدنان زيدان208803

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد عبدهللا سلمان136338

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمصطق  كنعان حميد136445

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرياسير  طه ياسير 488295

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعقيل علي حسون138672

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعباس احمد فهد297946

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكروسام زيد هادي505822

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  وطن جاسم136908

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعباس عبدهللا خلف136888

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمنتظر عيىس رحم137173

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسن علي فالح296673

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي احمد عبيد137090

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسالم علي كاظم318084

 سامي حميد137529
إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحمزة محمد حسن136951

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم سلمان136438

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمصطق  عمران جبار37071

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي محمود سلمان136306

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمنتظر والي علكم136936

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسجاد رياض حميد297967

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي فالح مهدي208348

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عبدالخضير318003

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراياد طارق محيسن36763

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن دعدوش488305

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحمدي صالح مهدي297854

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد ستار جواد296661

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد هادي صالح443347

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمصطق  شهاب مزهر138383

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  ضياء حاتم137393



إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  ثجيل208918

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسجاد رب  ح كاظم136355

 حسير  صي 298178
إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي ماجد منجل136382

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمصطق  قحطان علوان37053

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسجاد عدنان حسب298001

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد مرح جميل136822

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد نجم عبدالرضا561610

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكريوسف عودة عبدالسادة138352

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرزيدون حسن مدلول138282

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمقتدى عادل تركي318133

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن هادي38713

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرجعفر رشيد ماهود208820

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعبدالهادي عالء لطيف511760

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم نعيس173699

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  جمعة مريوش208780

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعالء حاتم مالك137080

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسن دعدوش511761

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكررعد حسير  عبيد138374

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  كريم جي 136898

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرخالد مطشر عبد137289

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسجاد ماجد حميد443138

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكركرار بشار عبد208671

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعباس سعد خلف137217

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسن محسن رشيد137634

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراثير طالب عبدالحسن136270

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد حمزة محمد152020

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسن ابراهيم عجيىمي137434

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  ماجد احمد344585

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكركرار جمال مري    ح137378

هان488300 إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي عاضي رسر

ي208554 يىح  إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسجاد عبدالحسير  رسر

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحميد مهدي حميد36800

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرقتيبة سعد حميد41215

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمهند هالل حسن38810

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرضياء عطية شكاية298259

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرموس سامي راشد296887

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد خلف137726

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرابراهيم اسماعيل ابراهيم443310

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمدباقر سعد حميد38017

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان زيدان208834

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي محمد نومان137492

ي297887
إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي شخش راض 



إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي رحيم عبدالعالي137956

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد رحيم عبيد298222

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عيىس رحم137143

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسجاد عزيز عبيد42383

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد سلمان137319

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسجاد كاظم حمدان298051

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي هادي احمد443213

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد علوان رمضان41404

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسجاد حافظ يازع208329

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكريوسف رسول احمد297907

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي محمد صابر488296

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي جمال مري    ح549472

ي زاير296584
إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمقتدى راض 

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي ايدام علي525786

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسجاد عبد موس37979

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  سالم عليوي136571

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمد محيسن40801

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد صالح208887

ي ارصيم136314
إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسجاد راض 

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم عبدالزهرة136606

ي زيدان137444
 

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد تاع

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكريحنر هاشم كامل488293

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي جبار طعمة39442

ي41001 إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عراب 

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسن رحيم كاظم136363

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعداي مالك حامد137333

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  معن احمد209080

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكركرار عدنان حسب298142

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي جبار علي298245

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد عبد جودة137275

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد حسن دنيف136702

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمجتن  مزهر زيدان138720

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحيدر نعيم نارص137237

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي حيدر حمزة136531

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرميثم جبار حميد298621

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  عوده جبار443273

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد محينو208862

ي136683
 
إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل شاق

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحسير  عدنان زيدان208793

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار مطشر39623

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعبدالمهدي حاتم مالك137068

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسن دنيف137557

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي ناظم عبدهللا297477



إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي خالد احمد209040

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمصطق  خليل حسن549824

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحيدر غازي رباط208903

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكراحمد ماجد حمود209029

ي136846
إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمرتص  ثامر وب 

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد زياد خلف37766

ي خلف137906
بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعلي راض 

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرعالء كاظم عبد137515

ي عويد296417 بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمهدي عبدالنن 

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرحمزه جبير خرص 39036

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرمحمد تركي مهدي39070

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسالم هاشم كيطان152148

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكركريم نوري خلف505833

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسعد جبير خرص 41828

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكركريم احمد وسىمي296520

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسالم غالي بارح41233

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادذكرسعد خليل كصير208575

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىفاطمة جالل حميد138491

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىنور حبيب صالح136857

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىذكرى حسن رسن42010

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىامل سلمان عرمش138656

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىنازك حسن رسن208538

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسير  باوي208354

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىجواهر سلمان مجيد137408

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىحنان بدر مهيان443298

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىزينب محمد حسن137747

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىنرمير  ناظم عبدهللا137791

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىايات جبار عاشور137670

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىسناء نعيم عبد138197

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىضمياء غصيب كاظم136479

ي منهل41677 دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىجميله ناج 

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىعلية رشيد منهل152084

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىحميدة حسير  مشاري209006

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىنجاة سالم مري443167

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىزينب غضبان داود41806

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىارساء علي حسن136806

ي ماجد حميد37864
دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىتهاب 

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىايات ماجد حميد40660

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىمن  عباس محمد297528

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىمها مرح جميل41785

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىزهور حسير  باوي37807

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىهدى مرح جميل41746

ماجستير3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىلميس سعد حميد137990



هللا ثجيل138625 بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىفاطمة خير

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىاسماء محمد غافل41277

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىسمر شاكر عدنان233638

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىغفران محمد نومان138165

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىاالء مهدي صالح138763

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىوسن صالح حسن42023

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىدعاء ستار جبار39303

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىمريم محمد وادي36823

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىمروج ناظم عبدهللا39398

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىسهام هاشم يويري208581

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىصابرين محمد عبيد208854

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىوجدان جابر محمد136639

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىاصالة حامد جاسم38780

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىمريم جاسب الياس137349

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىفاطمة خالد وحيد37400

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىسىح  عدنان زيدان208424

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىصابرين عبدالحسير  عودة209021

شهد محمد علي209073
بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىحمدية مجيد وشل41915

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىسحر حسير  نارص39833

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىزينب هادي عبدالعباس41495

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىدالل كمال هاشم91565

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىمريم هادي علكم41465

يف318019 بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىفاطمة ناظم عبدالشر

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىسارة حسن ثجيل36934

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىضىح علي كاظم41295

بكالوريوس3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىمريم مرح جميل138054

يف41144 دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىسىح  كامل رسر

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىنور محمد جبير40705

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىسبا سعد خليفة549520

هدير والي علكم137046
إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىخديجة عيدان جعفر297925

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىنورا خالد جحيل137570

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىمن  حاتم كبيش208768

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىبنير  شاكر نصار298030

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىاية نعيم نارص136387

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىرشا كاظم مدلول138260

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىزهراء خالد جحيل137014

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىنورا هادي عبدالعباس136751

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىحنير  كاظم عبيد136472

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىزينب خالد شمال138443

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىاية خالد شمال138428

مريم علي حسير 208334
إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننى



إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىزينب عدنان هاشم511764

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىنور صباح حاتم41849

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىدعاء صادق كودان298102

رسل عادل تركي443522
إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننى

هبة محمد علي209068
إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننى

ي443150
رحمة تركي شاب 

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىنورالهدى نجم عبدالرضا561602

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىعذراء صالح مهدي208521

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىحنير  ناظم عبدهللا41695

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىورود محمد نومان137478

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىنبا سعد خليفه549531

إعدادية3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىانعام حيدر رحم138683

دبلوم3/ المعامل 93097الرصافة-بغدادأننىايمان هادي نارص40857

دكتوراه3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرصادق كاظم احمد46700

ماجستير3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرفاضل عبدالحكيم عبدالرضا338573

ماجستير3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكربهاء عامر عاشور518587

ماجستير3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد موحان خلف518495

ماجستير3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسن علي سلمان73617

ماجستير3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمد يارس مهدي518487

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكررسول اسماعيل محمد104660

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرطيف امير  عباس350322

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرسامر عبدالعظيم ظيدان77040

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي عبد زيد حمد430531

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعادل عيدان جميل236379

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكريوسف علي ابريسم518581

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي صدام لفته104551

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعباس مزهر ساجت525779

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرسعد رشيد حميد71071

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحيدر خلف كريدي294248

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد خلف احمد44137

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعباس كيطان مخليف294796

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراكرم رشيد حميد236362

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرقاسم حمدان مصحب316251

 علي عبد177190
بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسير  خلف غالم517859

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرصادق شلكام خرميط105244

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحيدر سلمان ابراهيم292859

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعبدالستار جبار خنجر518456

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي عبد عواد104813

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرسعد جاسم عيىس338656

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحاتم خليفة حسن518592

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكررياض حسن ماجد48424

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرجالل نرص كطان71752



بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرصادق عجيل مجيد71585

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمصطق  هادي فدعوس293650

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحبيب جاسم محمد43966

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعبدهللا حبيب بخيت74273

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمثن  خليف عاشور47624

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكربشير علي كطان176912

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل عنود105277

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعادل محمد عباس176861

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمنذر عباس ظاهر44114

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  عودة43689

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  غازي42026

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد حمزة جابر294047

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعقيل عبد بدير294285

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن فري    ح نزال47481

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرسعد عبد بدير338626

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد خلف44730

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرباسم سعدون عطوان518538

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد بشارة43578

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرسامي يوسف مجنون292802

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرقاسم يوحان مطر516949

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمهند علي حسير 293723

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسن سلمان ابراهيم292821

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرميثم علي فتات48102

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرزياد احمد علي294624

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم محمد338063

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمد شخير ثجيل105784

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي محيسن ارحيمة292867

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرهالل ضايع فليفل177158

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكركريم معيجل ورد338230

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعبداالئمة حنون حسير 518023

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد صادق عيدان518501

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسير  رباح جي 43435

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمد حاتم حسن518519

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرصالح سالم عبدالسادة71827

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسير  حميد محمد74436

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرجمعة سعد مفي  46652

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمهند زاير محسن66688

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي حمزة جابر294440

 علي فتات47680
دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعالء نارص دللي70291

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي محسن محمود176920

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرامير فوزي عزيز44406

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي فاضل عباس177123



دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد كامل عيال46980

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمصطق  عامر كاظم518572

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمد نوري تاية236349

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسن لطيف عبدالرضا292777

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرانور رشيد كاظم106288

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم علي176854

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  مجيد رشيد177145

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعماد خلف احمد105119

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرجعفر احمد علي294579

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكروسام حسير  عبد43497

 عبد علي48134
إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي مشعان نهير338564

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرفالح هادي علي105599

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد جواد كاظم71316

ي46837
إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم شمىح 

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي موحان خلف516970

ماجستير3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم سهل44057

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرنكتل احمد مطر48248

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمنترص  نجم عبود44575

 علي338634
بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمدعلي حسير 

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراسعد محمد عبدالحسير 73451

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي محمد زميم105636

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعباس عبد خاوي44149

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم عبدالحسير 293064

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم علي338608

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمهدي صالح هادي518511

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي عزيز غدير236377

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرسعد حسير  حشيش47245

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرنزار قحطان حميد46746

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمسلم كزار بوري47426

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرزين العابدين محمد منهل44598

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعقيل مسلم معيجل294657

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرفارس ثائر خلف518557

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمصطق  سلمان خليف42085

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرسمير قاسم جباري47586

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمد عجىمي تالي236355

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمالك حسير  حشيش293358

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي محمود علي511766

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم حسير 517959

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحمدان فرحان حمدان106520

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراسعد موحان خلف518465

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي نارص لوب106042

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرسامح عادل فؤاد74946



بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسير  ارضيوي محيسن43943

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي عبدعلي حميد78011

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعالء سلمان خليف70657

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعباس حميد رشيد293014

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرامير  احمد عاضي104956

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكركاظم علي عسل43402

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكروليد سعد معن74006

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعالء محسن عويد47281

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالكريم نعيم294070

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعمار صبار عبد337044

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكررغد فالح يارس48218

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي صالح106244

ي عبدالعالي73358
بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرفاضل منىح 

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرفادي سعدي حسن77098

 علي338643
بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمدعلي حسير 

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم عليوي518583

هللا غضبان43479 بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي خير

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرقصي قاسم كاظم43518

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكركرار كاظم سلمان105664

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد صالح عبيد46926

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعقيل كزار بوري44436

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسير  نارص لوب293753

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعباس حمزة جابر177044

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرضياء عامر عاشور104678

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي مطر سوادي47643

ي68999
بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرليث عالوي راض 

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمروان زهير هادي46721

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد ياسير  درويش44457

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرموس نارص حسير 43277

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد جبار صبار47501

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمنير ضياء كريم293473

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرطه عزيز حميد236357

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرزين  العابدين كريم عباس518206

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي جبار صبار293024

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكركرار مهدي فنجان293590

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرصفاء علي قاسم104873

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرسيف حميد هيجل105684

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرصباح حسن تركي518178

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرموس صباح هاشم105885

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرطالب احمد مطر294475

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكركرار علي ابراهيم42176

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعمر احمد سلومي292891

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي حميد اكريم518595



بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد فرحان دوي    ح47960

 كاظم علي293995
بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرطه كاظم حسير 518533

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي محسن جاسم71172

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرميثم طالب محسن78049

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعقيل عزيز حميد104941

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعبدالقدوس هادي صاحب517492

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسير  حميد هيجل105734

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراركان قاسم علي294838

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم نعيم292950

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعالء محسن مشلوش292834

ي عبد العال71675
بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراياد منىح 

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي سليم كاظم73938

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكريارس خليفه حمود294524

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكروائل نعمان خمزة43301

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسن خالد علي104842

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمصطق  جبار مهاوي293529

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد فراس حنون43629

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكركامل صالح رسن76039

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكررسول عبد بدير294271

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرالحسير  محمود كاطع43551

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرارساء عبدالعالي مهدي294092

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  رباح43449

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرسجاد هادي فدعوس236352

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكركرار قاسم عليوي517889

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسام جابر زيدان47258

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحيدر خالد عباس338380

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمرتص  جبار صبار53589

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرقحطان عبد سويحن294761

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرسعد جمعة حسير 77853

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد محمد سلطان66424

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسير  امير  جاسم337902

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرسعيد عامر عبدالحسن46958

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسن سلمان بخيت41548

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم مجيد43602

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالحسير  عبدالسادة43991

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكررياض قاسم ياسير 105930

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمجتن  عادل عيدان177134

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد مطر102064

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرداود سلمان بخيت73696

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمد امير  جاسم338346

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرنورالدين علي قاسم104986

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسير  عامر عبدالحسن75464



إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسن عامر محمود74319

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرسيف صكبان كاظم44234

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرابراهيم عبيد خضير517926

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمد مجيد جامل74152

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبد محسن518241

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي محمد حسن66844

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمصطق  زاير محسن105911

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي اياد مهنا43118

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكركرار محمد محسن293793

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالكريم نعيم292983

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمعي   فالح حمود68889

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمصطق  ستار جبار71445

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم هندي236368

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكريوسف سعدون محسن292993

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحيدر عبد خاوي44620

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد خضير293698

 علي جباري43083
إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكريوسف صالح عبيد101615

 حسير  خليف294701
إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعباس عاشور عودة75048

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمد حازم حنون42422

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمصطق  رشيد سلمان48197

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكررعد حبيب مفي  338494

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرسجاد علي نرصت75295

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد لفته48307

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمصطق  عباس طالب69062

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحيدر محسن محمود293332

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمد صالح سالم73293

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرماجد هليل محسن75397

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد عبد53591

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي محمد محسن293886

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي مكي معيش77971

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمرتص  كاظم سلمان74993

هللا غضبان236364 إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسير  خير

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعمار حازم حنون293074

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسن رياض حسن48013

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرسجاد عامر كاظم518133

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمنتظر سعد جايد76844

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمد صباح ذياب236347

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراسعد كاظم عبدالحسير 337994

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكركرار حازم حنون53579

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم عبد337843

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرامير  احمد جاسم106144



إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد رشيد سلمان48405

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكريوسف كمال شتيوي338180

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحيدر منير فهد47148

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرطه ياسير  درويش47383

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي عطوان عبود294382

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمد سعد صالح43465

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد نعيم حسير 104855

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراكرم بشير محمد338319

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرياس نوح مسعود48265

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحيدر جعفر عجيل43180

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمصطق  فالح حسن105096

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي بخيت75360

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعباس محسن حميد44670

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعمادالدين كاظم زاير294117

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكربنير  سالم احمد44080

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم عطية68674

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد نارص معيدان74586

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسن عبد عواد104528

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمصطق  شالل هادي236354

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمد فرحان دوي    ح518072

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحسان مجيد ابراهيم176940

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد محمد دلول518553

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعباس صبار عبد48146

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسام مشعان نهير338444

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرباسم محمد بخيت71371

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد محمد غضبان73815

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحيدر علي عبد177256

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي غازي خلف177024

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحسير  سعد محسن517025

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكراحمد جاسب نعيم338676

دكتوراه3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمود مجيد ابراهيم48085

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعالء كامل محمود46859

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرجاسم عطية حسن47006

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرصفاء عامر عاشور44216

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرفرحان علي ساجت48119

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعبدالحسن نصيف كاظم177305

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرفاضل جاسم هامل337860

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرهيثم محسن عويد294405

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرنزار كاظم مهدي518462

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرستار يارس عبد48315

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرحميد مجيد حميد53612

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمحمد غضبان جي 77669

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرجمال عبدالحسير  طاهر66576



إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرعلي مشلوش فرحان177315

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرصالح حسن حرز518591

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادذكرمؤيد عدنان ابراهيم236365

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىخديجة كاظم زاير294019

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىعلية فرج كريم338266

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىميسون رحيمه شناوة518550

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىقسمة مذبوب خلف53565

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىزينة عداي حسير 48437

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىنجالء وهيب حسير 176947

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىفليحة حسن ثجيل292789

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىمنال احمد عاضي53617

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىوفاء فاضل مقصد176892

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىياسمير  حيدر مظلوم60443

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىرجاء محسن محمود106444

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىلىم علي حسير 41701

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىايناس مسحول هليل44521

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىسعدية شلش محمد177096

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىجنان عواد كاظم47972

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىزينب عبد كريم46888

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىايمان محيسن عبيد48160

ة احمد عبدهللا47992 بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىسمير

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىدعاء صباح ذياب293311

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىهدى صادق مدب236346

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىشذى سعدون يارس177268

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىاسيل احمد عاضي53620

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىرجاء كريم محمد236381

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىسيناء محمد عناد293913

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىشيماء كاظم شاهير 293506

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىلقاء عبدالحكيم عبدالرضا517831

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىنعيمة جي  علوان292761

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىحسنة حدوان عبدهللا292753

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىنبا حسن عبدالحسن338131

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىميساء كاظم مظلوم338012

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىروة عطية حسن106665

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىبلقيس عليوي هاشم140516

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىرنا جبار بخيت517814

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىزهراء كامل مدب46808

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىحوراء صباح حسن105948

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىنشين حسن نعيس236325

ايمان كامل علي292852
إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىيشى جاسم حرش43353

سعاد علي ماجد293377
إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننى

اف عبد محسن518527 إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىارسر



إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىليل ياسير  خلف236323

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىفاتن صبيح عبود337971

ميالد علي جعيب47815
بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىهناء ارضيوي محيسن44381

رسى علي حيدر60432
بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىايالف غازي خلف176974

هدى تركي عبدالكريم337933
بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىمريم رحيم عبدهللا518480

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىليل كاظم هامل236370

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىصبا فري    ح نزال47461

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىايمان ضياء عباس177119

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىزمن خلف كاظم105825

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىسارة حافظ حسير 518548

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىداليا كامل عطية293926

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىسارة سعدون يارس48110

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىلقاء عبد ركبان518005

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىتمارا حمزة موجي47667

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىمروة سعدون درعم101933

ي338022
بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىعبير كطوف شمىح 

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىهناء خيون يارس46906

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىزينة فرحان حمدان293802

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىزبنب سعد رشيد44096

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىفاطمة مزهر سعدون104717

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىانفال محمد جبير36870

ة47864 بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىنورس حسير  عمير

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىشهد عزيز حميد338407

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىسارة اسماعيل طاهر518541

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىرباب خلف كاظم105867

سكنة علي سلمان73541
بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىايمان عبدالرضا رحم53570

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىارساء قاسم عبطان105148

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىبراء حسن عبدالحسن76639

ان محمد مجيد236373 بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىنير

ي338001
بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىدنيا كطوف شمىح 

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىفرح حسن مطرود101983

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىحوراء فؤاد جعيب47845

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىزينب قاسم طالل105017

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىغفران ثامر خلف518212

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىسحر حسن مطرود70409

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىارساء مطر سوادي47562

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىبيداء محمد دواي518167

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم رحم293952

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىاية فاضل غضيب67241



بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىايمان فاضل مسعد43215

 علي101871
بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير 

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىسىه عبداالمير نعيم44200

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىارساء سعدون محسن293004

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىزهراء مطشر كاظم105042

حال زكي حمادي101505
دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننى

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىسىح  عادل محسن76935

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىضفاف غازي خلف236359

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىالرا عبداالمير نعيم176958

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىارساء شاكر معيدان70555

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىنور صباح ذياب236348

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىنور محمد غضبان46779

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىمنال حميد عيدان48285

لقاء خالد علي48185
دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننى

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىسارة محسن عرنوص75914

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىدموع حسن مطرود77240

نور علي ابراهيم44821
إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىميار فائق حميد537527

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىزينب احمد زاير293864

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىسىح  ياس خضير44168

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىمريم مجيد مسلم47311

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىمريم رياض محمد75596

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىمريم كاظم مجيد43712

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىاشواق احمد جاد47749

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىحوراء حافظ حسير 518196

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىفاتن مطشر كاظم105062

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىكوثر خالد عباس518562

زهراء علي محسن67352
إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننى

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىهند عبدالرضا رحم53631

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىزينب عباس علي105979

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىامنة منعم مدب236366

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىعذراء حميد خيون177200

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىهدى صباح ذياب236329

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىنبأ احمد عبدهللا48211

ة47886 إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىفريال حسير  عمير

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىطيبة احمد طه294302

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسير  غايب76995

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىسىه اسماعيل محمد77922

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىمن  غريب فاكر337871

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىبتول نور جعفر75175

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىزينب زيدان خلف47698

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير  غايب47764

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىزينب صالح عبيد75660



إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىزينب حميد خيون104793

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىدالل نارص معيدان77558

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىرسى عبداالمير نعيم44183

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىعذراء خيون معن177074

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىكوثر كريم معيجل338601

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىفاطمة جاسم عيىس518187

 علي69681
إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسير 

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىهبة سالم سعيد44803

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىزهراء سعد جايد77451

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىحوراء حسير  فرج177107

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىمنار ياسير  خضير293777

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىنور خيون معن177059

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىزينب مجيد ابراهيم44503

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىشيماء عبدالحسيت لفته525897

ى عودة زبون337986 بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىبشر

بكالوريوس3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىكوثر عبدالعظيم ظيدان53628

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىسهام شلش محمد294036

دبلوم3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىسحر نوري هالل518225

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىنضال عبد صكب43831

إعدادية3/ المامون 93117الرصافة-بغدادأننىابتهال نارص مسعود337826

دكتوراه4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد منادي رجة385943

ماجستير4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي ثامر دنان488766

دبلوم عالي4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرموحان خنجر شفلح488804

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد طه ياسير 212198

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمهدي بطي غنام385934

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسير  رسي    ح ابي 212213

يف290923 بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحميد شون رسر

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرثائر غازي محيل309346

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحميد كاظم عبيد507068

هللا عبدالساده ضايع385936 بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرخير

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرفؤاد قاسم كاظم30006

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرخالد حيال طرفة385939

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد حمدان حسن30050

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم حسير 488902

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرسعد جاسم حسير 488748

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد زيارة كاطع490219

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكركريم عباس داود344452

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسن عبدعلي عبد الحسير 385933

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحيدر كاطع جعفر290917

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد ثامر دنان488744

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعالء عمار عيىس212269

ي جابر385928
بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكركريم شمىح 

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرهيثم لفته حسير 290905



بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكركريم جودة فرحان30162

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرسعد محسن نعمة30233

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرباسم محمد علي385929

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرفاضل علوان هذال290913

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي محيسن حنون488773

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد زبيد كشيش385937

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرخالد رشيد امسير212008

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحيدر نعيم جعاز309364

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي عمار عيىس212196

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرغريب مهنا كريم385956

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد حمزة شاكر309327

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعبدهللا جعفر شاكر386229

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمهند محمد عبود507051

ي344194
بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد جبار جعاب 

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعادل عباس كاظم488755

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  رشيد220597

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرغازي فرحان جالب212009

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكركرار طارش عظيم212099

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمالك نارص نشعان385930

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكررسول محسن عبدالرضا342945

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  خزعل211955

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرسالم صالح مخيلف507106

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد خلف حسن29819

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسن عكار مشخول488828

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكررسام علي طعيمة212133

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  سعد290890

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي بشير غالي220690

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد طه30359

ي220692
دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرطالب خزعل كباسر

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكركاظم جليد عطية344340

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد عبدعلي عبدالحسير 30305

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرثائر موس كاظم385927

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرقيس عبداالمير سمير488793

ي212215
دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرجاسم مخيلف شمىح 

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم شامخ220587

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد حسن خليف490240

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرجميل هاشم رب  ح30340

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعبدالرضا لفته حسير 220691

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرصالح بريسم مرشد290928

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرفارس حاتم كاظم385964

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم كاظم560014

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي جواد عبد الكاظم490235

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي فالح حسن488878



دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرجاسم فرحان جالب386232

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسير  حمدان حسن385935

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد كريم قاسم507776

ي488849
دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  شاب 

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكركرار حميد كاظم507047

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمثن  عودة مجيد344264

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرناهض ثامر خميس220580

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراثير بشير غالي386230

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرتركي حوشان عيدان290884

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرصباح سوادي مطلك212185

 علي جي 344431
إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراسعد حسن علي309334

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرنرص فرحان جالب385953

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعباس حسن موزان385958

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرسعد جبار هاشم525818

ماجستير4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعالء محسن خفيف212136

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرفراس كاظم وشيل211968

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس رسن220623

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد حسن رحيم29989

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرموس محمد محسن385932

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد جبار حسير 386234

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم حمود220592

ي220574
بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمود عباس حبين 

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمهدي علي فزع290873

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكررحيم زغير جحيل488847

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكركريم هاشم سلمان290930

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرسجاد شهيد كاظم488906

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراكرم كريم مريوش290871

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحافظ جمال خنجر29826

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرأحمد مطر محسن488897

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي دواي كاطع344207

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرسجاد بدر وشيل212135

 علي عبد290891
بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرامير  عبدالحسن حمد212171

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمالك حسن عبد212154

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكررضا نارص نشعان211970

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرزيد محسن رحيم290887

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحسن حنون حالوي212148

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد صباح هادي212153

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد عليوي عجة29842

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد جبار عطا212019

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمرتص  جبار زغير212169

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد محسن نعمة30165



بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكروسام عبدالحسير  كرم385940

ي كاظم معالك488761
بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرهاب 

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرنارص رفاس محمد290926

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم خزعل30217

هان313068 بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرفاضل عليوي رسر

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرسجاد ماجد شعيبث552076

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحيدر شعيبث منصور344244

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكررسول سلمان صالل310395

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد لفته344173

ي488762 بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكركرار حسن لعين 

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي زيارة كاطع490245

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرامجد عدنان جمعة552094

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرباقر محمد محسن29823

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعقيل كاظم دواي30361

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرباقر ماجد شعيبث212013

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرامجد قاسم كاظم309297

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد باسم عبداالمير385974

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرايوب عرب ياسير 212163

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمسلم عقيل طالع385941

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسير  حاتم ساير385954

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرسيف نارص حمود212172

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسن محمد علي220631

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسير  عبد طالل488789

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد عبدالحسير 488910

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي عدنان دنيثه212158

ي212182
بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي سعد باب 

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد يونس مرعي220639

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمهند مهدي كظوم81243

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد حسن حميدي30224

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكررحمن نعمة سدخان488857

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي طالب نوري309309

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرصفاء كريم حميد488872

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم محمد490232

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي شلش طاهر508691

 علي فري    ح385959
بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد جبار مطير385967

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمرتص  كريم طه29838

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسير  ريسان خنجر30320

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرخالد جفات حميد309351

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكروليد جفات حميد386242

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسير  عبد عبود386245

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحيدر مجيد كاظم385948

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي طارش عظيم220651



دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرجعفر ناهض ثامر211959

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي نعيم معن344201

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحيدر جاسم فضل309381

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعمار موحان حنفيش344286

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار خالد212139

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمصطق  جاسب حاتم212193

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحيدر مجيد عيال385972

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرخضير طالب محيسن385931

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعمر ازهر تركي114367

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدعلي عبدالحسير 30364

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد نعيمة خنجر212180

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرسجاد هيثم سعيد212203

ي عبدالحسن344463  عبدالنن 
إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي507932
إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرامير نعيم جوب 

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمجتن  حميد دعير344298

ي خالد محسن220645
 
إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرصاق

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالسادة ضايع507082

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحيدر كريم جلوب212072

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرنصير قاسم كاظم344351

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكركاظم داخل كاظم488821

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم فرحان385949

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكريوسف فيصل فرحان290865

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمهدي يحنر سلمان212095

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  نوروز386228

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالرضا لفته212006

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار محسن488819

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرنورالدين حليم جليد385926

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحسن عبد ليلو488827

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكريوسف ليث لفته290904

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد رحيم212024

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي محمد لفته344397

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم محمد344278

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكركرار باسم عبيد488801

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرسيف يارس حسير 211966

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرسعد علي عجيىمي309290

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد صباح سوادي551996

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمصطق  حسن عودة30193

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبدعلي حسن212160

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحمود طارش عظيم385944

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحيدر علي محسن212216

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرنبيل جاسم محمد488747

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعقيل جفات حميد309341

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرباقر ماجد محسن488842



إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحيدر حسن عبدوش212038

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد سلمان ريسان552066

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكركرار خليل حسون212145

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد صالح386247

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرفاضل خضير حميد344345

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد زايد30199

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعباس علي جي 385966

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكررضا عباس نجم344423

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمسلم حسن عبد212184

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمصطق  باسم عبدالرضا290914

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي ناظم حدوان212151

 سالم عبدالحسير 488815
إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد كاظم488753

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرباسم ثجيل عبدالحسن212209

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكركرار محسن خفيف212204

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكريوسف حميد كاظم211961

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسير  عباس غريب385961

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي احمد كاطع344146

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمصطق  حميد كاظم30312

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكررسول عباس رسن290867

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرليث مظفر صالح344319

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسير  حميد عيال211950

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكررياض جمال خنجر30343

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكربهاء احمد طه212201

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدالستار حافظ552103

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحيدر خالد صالح344327

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد مازن كريم290935

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسن عبد فليح560031

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبدالرضا صدام212131

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي جاسم حنون290909

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرصفاء قاسم وشيل212081

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي كريم قاسم212078

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل هاشم211962

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمصطق  ناظم حدوان212150

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرسجاد محمد عبود385947

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرجعفر صادق جعفر309284

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسام نرص داود27574

ي طليل212066
 
إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد عوق

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسن عبدالزهرة محمد211998

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحمزة كاظم دواي212128

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعد كامل212141

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد مالك وشيح212166

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرطه جليل جبار212205



ون344135 إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرجعفر رشك زغير

 علي حسير 344189
إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم حسير 290875

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي عبد طالل488754

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد داخل كاظم385973

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرميش هالل منصور212247

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمود نعمة سدخان488845

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد عيال212116

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمرتص  حليم جليد385970

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرسجاد ذياب مكي212129

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم محسن488799

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرحمن غانم290895

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد سعيد290899

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي صباح فليح220677

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرسجاد حسير  جلود211953

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد حاتم552051

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرامجد حميد كاظم29991

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعالء عبد مذكور507099

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعلي كريم حميد488746

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرعباس نارص حمود212061

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرحسير  فيصل هارون344131

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرستار جاسم حسير 488758

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادذكرتحسير  عباس داود344181

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىكواكب حسن يصغ386233

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىعلية نعيم جعاز551974

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىصابرين عودة عبدهللا385938

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىبيداء عمار عيىس342930

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىحنان محسن حمود386243

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىابتسام ثجيل عبدالحسن211976

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىايناس ثجيل رسي    ح385951

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىسارة نعيم جعاز309358

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىنور محمد الزم290889

نوره علي قاسم386053
بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىهدى جبار حسير 384679

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىياسمير  مهدي ابراهيم212178

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىسناء نعيم حمدان386241

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىخالدة جليل معلة211995

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىبيداء لطيف صالح212189

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىنضال لطيف صالح212176

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىارساء عمار عيىس212195

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىبسعاد نعيم جعاز385969

ي386244
دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىزمن جبار جعاب 

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىامل زيارة كاطع488810



إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىكواكب نعيم جعاز488767

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىليل نارص جاسم212191

ماجستير4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىوسن جميل عامر507042

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىارساء حميد دارسر290911

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىحنان مجوت حاتم551971

يف رحيل220607 بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىدالل رسر

سارة علي حسير 344380
بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىكوثر وطن جاسم386041

دعاء علي عبد488823
بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىزينب سعيد عودة29997

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىروان فاضل عباس211951

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىفاطمة حميد دارسر525813

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىسارة صادق كطن552098

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىدعاء محمد نعيم220862

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىايمان قاسم حميد552025

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىايمان قادر حسير 344357

وفاء تركي حوشان220688
بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىزينب قادر حسير 344176

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىمنار كاظم صيهود81323

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىاالء حميد دارسر81315

بكالوريوس4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىفاطمة جاسم محمد290877

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىسوسن داود سلمان212005

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسير  خزعل212049

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىعذراء خالد جليل519288

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىحوراء صالح هادي488778

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىفاطمة صباح صاحب212056

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىهدى كمال خصاف220656

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىايات صباح سوادي551975

ي212212
إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىفاطمة حسير  شاب 

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىنجالء رعد قاسم551970

ي344224 إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىهبة حامد باج 

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد صدام290921

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىزهراء سالم عبدالحسير 488812

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىنورالهدى كامل مساعد30356

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىهدى كريم ابوجواد342912

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىفاطمة ثجيل عبدالحسن212207

ي تحسير  علوان30241
إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىتهاب 

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىعذراء طالب خزعل290932

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىاالء كامل مرشد290915

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىندى كريم ابوجواد344426

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىحوراء عدنان دنيثة212157

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىمن  مظفر صالح552046

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىمنار حيدر كاظم488752



إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىدنيا حاتم كاظم385976

ي385950 إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىهدى حامد باج 

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىفاطمة ثامر حسن385957

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىايات عادل جاسم212086

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىسىح  عدنان مطر551972

اسيا علي محسن212199
إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننى

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىحوراء هادي عبدالرحمن552072

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىهناء حاتم كاظم385965

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىهبة حميد كاظم29994

إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىرحاب سالم عبدالتاج488757

رسل حسن عبدعلي30185
إعدادية4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننى

دبلوم4/ النهروان 14078الرصافة-بغدادأننىامل فرج صحن212167

ي لوزان312194
ماجستير4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي هاب 

ماجستير4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكركاظم نعمة حسير 290990

ماجستير4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس هاشم291001

ماجستير4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعالء عاشور غليم187994

ماجستير4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي قيس عبدهللا506978

دبلوم عالي4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرخالد موس عذافة307956

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمد علي قاسم187638

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالعزيز علي496121

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحسير  حمد صالح312124

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرباسم محمد عبد428188

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  حسن188063

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعماد ستار عبد187326

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمود علوان محمود187369

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرفرحان هلي علي290924

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكررائد هاشم حسون187337

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعطية سلمان كاظم290927

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكريارس حليم خضير57636

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعدنان جبار فاضل249809

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكركاظم محمد كاظم308189

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد حبيب كاظم188065

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرثامر علي حبيب187386

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعادل سعدون عبدالزهرة291739

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراكرم قاسم رحيم307819

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرهاشم جبار فاضل15223

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراركان احمد داود290991

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمهند علي حسن290929

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرقصي فاضل احمد57275

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  مدب182711

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد حسن حمادي308357

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرغسان حميد زايد461488

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعقيل سعدون جبار308351



 علي حمد187447
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرسامح جعفر كاظم57461

ي291591
 
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرقيس فهىمي صاق

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرنصير سلمان لفته187294

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرسعد عيد عبد15060

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعمار طالب جليل428274

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمد فرحان مفي  307808

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد علي خستة290922

 علي جاسم308056
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرامير 

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم عبدالحسير 57661

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد جواد كاظم188142

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي طالب سلمان187378

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم فاخر290907

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرسجاد عبد خلف188402

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد هاشم رشك428149

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكريارس ابراهيم علي15068

ي187290
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرشاكر قاسم راض 

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحسير  عويد رسن496118

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرسيف حميد كامل187309

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحسير  عدنان حسن188311

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرامير خالد عطار188305

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد حسن181694

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  حسن188061

ي187432
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم راض 

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد محمد اسماعيل249776

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمود جبار علي461448

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحسن اسماعيل محسن188026

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي محمود مجيد185133

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرطه عبدالكريم فاضل188032

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم جاسم187473

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرايمن عبد الحميد هادي185145

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمصطق  صالح سعيد188072

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعبد خلف موس188157

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد سعدون جبار290939

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا فرادي188150

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحيدر كاظم ياسير 188295

ي291704 دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرسعيد رحيم صن 

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكركفاح صالح قاسم188434

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم محمد188386

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي عبدكاظم مهلهل290948

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمشتاق طالب سلمان188135

ي حسن15004 دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرقاسم لعن 

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرغسان سعدون محسن290961



 علي188300
دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعالء حسير 

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمصطق  رحيم عبد188384

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي خرص  عودة187330

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكريوسف عبداالمير حسان188067

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرنهاد حسن جواد291009

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحيدر موس وهاب187319

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمصطق  باسم عبدالزهرة290920

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعماد يارس سدخان188536

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمسلم داود سلمان496052

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي محمد حسن183250

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكريوسف طارق جاسم250263

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد حسير  علوان544634

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراثير عباس عبدالسادة57682

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرسامي مىحي كاظم188111

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمد محسن شبيب396562

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرنجاح عبدعلي جبار533730

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعادل زيدان خلف15088

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكركرار جعفر صالح496113

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرفؤاد عبدالواحد لطيف187959

 علي جبار250218
إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمرتص 

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرجعفر داود سلمان428236

ماجستير4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي حكمت فاضل187276

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرنورالدين فاضل حسير 561596

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرصباح نوري عبدالكريم188005

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراكرم عاشور غليم187403

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرسؤدد زكي يحنر428331

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد ابراهيم جواد290910

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرذوالفقار حسن جلوب308183

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي سعد حمزة15082

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد طارق غريب188517

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحسن محمدعلي حميد187804

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي خالد حنتوش57408

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي محسن علي187278

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرانور جعفر موس188428

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد اسماعيل ابراهيم188375

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرسامي اسماعيل داخل187611

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراثير محمد محسن187304

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعبدهللا ناهض عبار187416

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعمر عدنان عزيز396346

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي حسن مكطوف187414

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرميثم مهدي محسن188391

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرصادق نزار علي290912

 محمد مير188053
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمصطق 



بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراسامة محمد جاسم291729

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحسير  عالء عبد182943

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد جروان187285

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرسيف نوري عبدالكريم187312

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحسير  رعد زاهي187443

ي188356 بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمعتصم كريم عبدالنن 

ي308064
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي صبار دوج 

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحسن كريم جي 312154

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعمر عبدالرزاق خضير309343

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعقيل حسير  جبار188401

ي علي532915  صي 
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالحسن فاضل188394

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرسجاد اسماعيل داخل188360

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمد فاضل يوسف188029

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكربالل الزم داود188332

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرليث انور ياسير 250273

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد كريم187455

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد جرجيس يونس187467

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمصطق  عالء خلف307987

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمد سعدون عزيز250209

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد شوكت وادي461456

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمد علي عبدهللا188131

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحسنير  ابراهيم قاسم428552

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمد سمور اهليل544621

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرضيف فارس محمد461480

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعباس حسن مكطوف187363

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكركرار علي كريم188364

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمد وليد احمد57393

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرالحسير  حيال حميدي495808

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرسجاد داود سلمان496071

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحمزة ابراهيم عبدالعباس187422

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد خلف زبون188325

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرايسل عباس عبد187444

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد ثائر محمد188019

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعمار نهاد خطاب188329

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحسير  محمد حسن24848

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرامير اياد عبداالمير291720

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالرزاق عبيد188153

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمد طه ياسير 188353

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرصفاء جعفر نصيف15055

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي احمد عبود187469

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالرحمن شنتة187439

ي187388
دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم راض 



دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمصطق  عيىس حاجم291020

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمد حاتم نارص188373

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمرتص  عمران عيىس187420

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي عيدان محمد57610

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكروليد خالد مولود405709

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرابراهيم صالح عبدالجبار188014

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكركرم صالح سعيد249790

 علي حسير 181394
إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرسجاد نهاد رؤؤف290986

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد صبىحي عبعوب307903

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكريوسف واثق رزاق188412

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرهاشم عبدالوهاب فرج57752

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراوس عباس عبد187970

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمصطق  جمال عبدالجبار187315

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمرتص  رشيد حميد461478

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحيدر مهند جابر188088

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمد عماد ستار187283

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمد يقضان عبود187753

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمهند سالم رسحان187435

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عامر نارص57721

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحيدر حسام الدين قاسم187620

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمصطق  كاظم محمد308258

 علي حسن57429
إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمصطق 

ي187948
إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحسير  عالءالدين عبدالغن 

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحاتم قحطان كنيش188103

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمد كاظم جسام188407

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرشيماء زهير فاضل456982

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن نوري عبدالكريم185147

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار كميش188098

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمد حسامالدين قاسم187814

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرزيد علي جبار187407

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي حاتم عبد187452

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي السجاد حسير  حسن187702

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي عادل جعفر250056

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي جاسب عبدالسادة308009

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعمر عباس احمد187280

 علي291005
إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعلي حسير 

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرخلدون جواد زغير291341

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعباس عدنان خلف188531

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحيدر حسير  خميس187852

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمعي   فراس علي188408

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد اسماعيل57764

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرسالم محمد كاظم308081



إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكررسول سعد عيد15012

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمؤمل فراس علي57246

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحيدر عبد خلف188321

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعباس مهدي محسن187738

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكروسام محمد حسن16023

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرمحمد رياض عبدالصاحب250155

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراحمد محمد مير علي188049

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرسجاد علي داود187730

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرحيدر سالم محسن544595

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرجعفر نعيم جبار15259

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرطالب صالح هادي291687

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراركان حسير  نعمه188092

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرعالء العب عباس544618

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرنوفل موس وهاب396468

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرفاضل جبار ايليف290996

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكررائد علي اغضيب188499

ي جبار187978 إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكراكرم هوب 

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادذكرسالم حكمت فاضل250014

ماجستير4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىنىه عيىس فلفول428541

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىاحالم سلطان حسير 312168

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىانصاف جاسم محمود291003

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىاشواق عبدالجبار جواد544596

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىهدى عبدهللا فارس308207

ي291587 بيداء علي ناج 
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىوداد محمد عطاهللا496983

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىامل محمود عمران188137

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىاخالص حنون بشير188114

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىجنان عبدالغفور عبدالرزاق187475

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىابتسام سلطان حسير 396585

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىزينب حنون بشير188145

افراح غالي زاير57545
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىسىح  نبيل فاضل15044

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىسلىم عكار فرج291012

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىخديجة محمد عبد308049

نجاة علي حسير 15251
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىنجالء محمد عبود15036

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىميادة وحيد كاظم249857

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىمسلم حمزة خضير187354

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىسارة حسير  وحيد290938

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىشهد طالل مشعل309308

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىهدى محمد رسحان291585

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىصابرين عودة عبد308363

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىعذراء حسون كطوف57653



بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىنوره عبدالكريم عبدالرضا185129

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىدالل صالح مهدي182932

ي محيبس188490
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىنوره هاب 

ي برهان290958
 
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىسوالف شوق

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىهديل عبدالكريم عبدالصاحب187334

فاطمة علي حسن188075
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىابتسام حمود رحيمة188425

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىفضيلة سمك جي 544629

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىاالء عيدان حسن496109

رسمية محمود علي544632
دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىساجدة فاخر حسير 57449

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىنور داود سلمان496084

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىسناء عبدالحسير  مهاوي544625

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىياسمير  حميد ماهود496933

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىشيماء جاسم محمد57292

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىدنيا هشام محمد187819

عبلة اسكندر محمدعلي308093
دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىحوراء عبدالكريم عبدالرضا291588

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىشيماء عبد كاظم187433

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىاسيل رضا نعيمة308336

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىحنان حميد صغير187999

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىرسى هادي جاسم249762

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىرسور عجيل تايه15217

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىدموع نجم عبد185120

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىوديان حمودي كريم291697

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىمريم محمد رشاد308151

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىهناء جبار محمود428291

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىليل جابر كاظم291609

خلود ماجد ولي250070
إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىفدوة مجيد ابراهيم188122

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىهاجر احسان عبدهللا187429

رانيا علي عبدالحسن187298
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىحوراء محمد محسن188343

غسق تركي ستار188056
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىحنير  طارق خليل187301

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىسمية جرجيس يونس188492

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىرغد سالم رسحان187437

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىزهراء خضير مسعود188410

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىمروة عباس فاضل185174

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىابتهاج حميد ورود187339

ي عبدالصاحب249827 بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىزينب خير

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىدعاء محسن دحيوح57701

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىنور صباح عيدان15211



غفران علي منصور57526
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىمثال قاسم رسن185104

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىريم محمد حطاب290967

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىاسيل عدنان خلف188525

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىنور صباح حسير 185122

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىخديجة جاسم كاظم57584

صابرين علي نصيف187383
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىسمر سعد حمزة15077

 علي188040
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىاية حسير 

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىاسان هشام غالم188127

هدى علي هنيهن428220
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىهدير هادي جاسم187367

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىطيبة صالح سعيد15238

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىيقير  محمد خالد291606

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىمريم كريم عبدهللا533141

ي طه ابراهيم308147
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىاماب 

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىساره صالح عبدالجبار188018

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىموج عبدالكريم شاكر17446

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىسهام عبد ناهي405642

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىعال محمد حطاب290984

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىشيماء فؤاد علياكي 307878

رونق سامي مىحي188418
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىرغد اكرم محمد188059

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىرفل اكرم محمد188398

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىتيسير خرص  شاكر187423

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىاالء عبدالحسير  رسن544609

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىارساء مهدي حمد187396

هبة كاظم تالي187465
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىتمارة كريم محمد187349

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىرواء محسن محمود187405

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىامال قاسم ناهض187365

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىمريم نصير محمد307853

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىرفل طارق خليل187302

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىرغد ناهض عبار185137

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىطيف محمد منعم188045

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىسىح  سند عيد188021

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىشهد طارق غريب15202

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىامنة مرهج نارص249873

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىريم صفاء حسن291672

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىمريم عبدالكريم فاضل188011

ق فؤاد علي187342 بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىاستي 

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىفاطمة سعد عبدالجبار308138

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىحوراء جمعة غضبان187676



بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىهيام كريم عبدهللا533146

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىشيماء نوري محمد188380

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىنور حسير  مكطوف291015

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىايات عبدالمحسن بوهان308342

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىزينب خرص  عودة188404

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىوديان صادق نوري290946

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىسىه هاشم قاسم187353

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىضىح فرحان جي 187462

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىدنيا جاسم ابراهيم457013

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىفاطمة سليم عبد15026

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىسارة حمد حسن187476

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىنور حمزة عبدالحسن188413

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىفاطمة جليل هاشم187311

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىاسماء جبار كميش188119

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىسحر عبدالحسن موزان187427

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىزينة جاسم كاظم188051

سارة علي حسن57304
دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىوالء صفاء حسن291593

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىمروة عادل كاطع23727

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىرند منعم دالل308584

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىارساء محمد غازي461440

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىمريم حسير  وحيد185171

 علي308326
إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىزهراء حسير 

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىايات حسير  حسن188419

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىبنان قيس حسير 57599

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىنور عادل جعفر188337

شهد علي قاسم187717
إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىبيداء قحطان كنيش187712

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىسهاد خليل مسلم187760

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىاالء خالد رحمة57475

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىكوثر نصير محمد308348

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىدعاء عبدالكريم عبدالرضا187410

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىعلياء مسلم حمزة188023

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىتبارك مسلم حمزة187361

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىمريم فالح عباس187725

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىنورالهدى داود سلمان250227

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىسارة خضير فرحان187648

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىرغد جليل هاشم187480

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىصابرين عباس فاضل187297

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىالعقيلة زينب حسير  حسن187656

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىسىح  عبدالكريم احمد187310

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىنور حسن حمزة188522

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىرانية جميل عبدالكريم188096



إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىحنير  سالم حمود187327

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىنورالهدى قاسم جعفر250128

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىرقيه كاظم محمد312180

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىايه حسير  رشيد291676

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىزهراء جميل كاطع185170

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىطيف سعد حمزة15018

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىزهراء وسام هاشم29137

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىنور عباس فاضل187616

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىنشين داود سلمان428261

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىرشا عبدالحسير  محسن187305

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىارساء يوسف عباس309063

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىمريم كاظم محمد308232

فاطمة علي حميد187288
إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

رؤى سامي مىحي188416
إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىرجاء خالد مولود178768

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىلمياء عدنان فيحان290988

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىتمارا عادل زيدان476731

شيماء علي جليل188107
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىسوسن عبيد ضاعن187784

ي187332 مروة قاسم لعين 
بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىلمياء هاشم حسير 290960

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىسعاد ابراهيم محمد187316

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىرقية طاهر مىحي57487

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىليل طاهر مىحي57501

دبلوم4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىبان هاشم محمد188165

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىسليمة عبدالكريم جواد187551

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىشيماء عباس عبد291693

ي كاطع187459 شيماء عبدالنن 
إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننى

إعدادية4/ الراشدية 104084الرصافة-بغدادأننىرشا عبد الحميد هادي188002

دكتوراه4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحيدر حميد حمدان553321

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرزياد خلف سمح117515

يف حمزة410671 بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمرتص  رسر

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرتحسير  حميد حسن506880

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرهادي عبدالرضا محسن117130

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  حاجم547502

ي عودة طعمة506963 بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرناج 

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرنجم نعيم حسير 117771

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكروسام كريم رحيمة293859

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعلي كاظم لولة117382

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرموزان مطير موزان117403

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرباقر خلف مايود291962

 علي184847
بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير 

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعلي جلوب جي 293625



بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكراحمد عبدعلي فضل507027

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعلي جبار رحيمة292035

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمنتظر عبدالحسير  عطية203392

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرجنديل جي  عليوي506889

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمؤيد عبدالحسير  عطية295114

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحسن كامل عبدالحسير 117580

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعمار كريم موس507013

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمرتص  محمد خلف477800

ي117247 بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرهادي نارص لعين 

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعدنان ابراهيم خليفة477028

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحسير  حميد حسن506818

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعادل سهيم رحيمة203460

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكروليد عبدالرضا محسن117495

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعبدعلي لفته عكلة184948

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكررحيم جاسم ابوحميد474967

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحسام حسير  ورور296395

 عبد علي فضل292489
دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكراكرم داود سلمان479648

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد نايف مشكل296473

ي184956 دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحسن هاشم حرب 

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحيدر عبدالستار جبار295157

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرنبيل طالب علي294303

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكراحمد شاطي زغير292712

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد رحيم محمد506834

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعباس عيدان هادي547503

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرجبار محيسن عليوي476174

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكراحمد محمد خنجر475510

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي خميس475031

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحمزة ملوح خلف293444

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحسن هادي عبدالحسير 475119

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرصباح هادي شلش295251

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرستار جبار موس295984

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعقيل سهيم رحيمة184989

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد نجاح حمدان506929

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعلي عزيز رسن506841

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرفرج صالح ادنانة476288

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحسن علي حسير 410615

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمالك ابراهيم كاظم185008

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمرتص  رسم صالل475297

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكركرار رزاق عبدالحسير 506910

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم عودة553327

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرسجاد خميس خلف203324

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرنارص جلوب منحوش117366



إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكررسول صدام نعيمة185027

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرجاسم سلمان جبار292841

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعبدالحسير  هاشم ابحير476434

ي جاسب هاشم117680
بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرراض 

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعلي اياد عبد203546

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكروليد كاظم ضمد507018

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحيدر جبار كاظم203174

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد جالل حسير 479491

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرانور فاضل عاشور59846

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد شيال جاسم296187

ي جبار185108 بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد صي 

 علي جبار117455
بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحسير 

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد هامل جبار185095

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرسجاد حسن حمود476230

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحسير  جبار رحيمة203234

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكراحمد حميد حسن291998

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرسجاد سالم هنو203429

 مهدي حسير 203340
بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعلي محمد سفيح184833

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد عالء حسون184974

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكركرار جبار حسير 474883

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعبدالكاظم عزيز جبار117802

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرقاسم مهدي خميس506831

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكراحمد كريم قاسم117429

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرابراهيم جبار رحيمة185023

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعالء حسير  خلف292612

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحسير  اياد عبد203490

هللا507034 بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكررضا عاشور خير

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرامجد فرج محاسن479473

ي حميد294842
بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعلي راض 

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعلي ساهي شهيب203433

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمرتص  جاسم كحبوش506972

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحسير  عبدالزهرة عبدالحسير 295853

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرميالد صدام غانم203510

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعلي حميد علي117697

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحسير  احمد توية117439

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي حسير 203398

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرفقار موفق عبدالجبار203512

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرباقر غالي شنييى 185099

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعبدهللا كاظم حسير 476633

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد موس حمود296984

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  علوان203511

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكراحمد كريم عكلة203209



دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسن عكلة59933

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد كريم عكلة185005

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمالك كاظم ساير479620

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعالء جميل حميد203514

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد علي محمود203223

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمهدي حسير  غانم295710

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرتحسير  فاضل عاشور117849

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد صدام غانم185054

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد تومان جلوب295792

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحسير  سعد شوكة474769

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمرتص  شامل امخيلف293910

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمرتص  حسن موس184830

ي293256
إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرفرقان اسماعيل راض 

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمنتظر كريم عناد184980

ي غازي292640
إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكراحمد هاب 

ي203556
إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكراحمد مخلص هاب 

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرنرصت اياد عبد59736

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمنتظر شاكر حميد117292

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمهدي علي فنجان117864

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحسن عبدالستار محسن292392

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمسلم عادل حمود553322

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعمار عبدالكريم عطية184933

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل عالوي506859

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكررامي شاكر حميد476602

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرصادق علي شوكة185017

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرموس جنديل جي 117719

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحامد طراد كاظم185051

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكركرار حمزة كاظم203475

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرميثم جالل حسير 506892

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكركرار رسول غي 292800

ي203167 إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكركرار محسن العين 

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  محمد475570

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكراحمد عدنان ابراهيم410654

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرميثم مخلص رحمة203451

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكراحمد حسن كاطع292231

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمصطق  حيدر صابر506821

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرسعد حمود كاظم203479

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمنير عبدالحسير  عطية203468

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحسير  حسن هاشم184913

ي رحيمة203216
إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد الض 

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعلي محمد عبدالحسن185113

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد عبد لفته203244

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحمزة جواد خليفة293808



إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكررسول هاشم حنتوش203309

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد ماجد عليوي410676

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم كريم293689

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرزاق عودة476540

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعلي هليل علي117823

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرليث علي حسير 184881

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرجواد كاظم رسن295310

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعباس عطوان شنشول185032

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرسيف علي حسير 184923

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكريوسف خلف مايود291981

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكراحمد بجاى موزان203518

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم جي 117485

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرموس عالوي محسن184829

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرحسام حسن كاطع294689

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمهدي جالل حسير 508068

ي جبار294376
إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعلي منىح 

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمصطق  محمد عطا506824

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعقيل علي محمود477248

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرابراهيم خليل حافظ187947

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرضياء باسم حودب203519

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرعلي كريم عكلة185001

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكررياض خليفة عليوي203515

ي رحيم295379
دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرمصطق  راض 

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرجاسم حمدان خنجر184896

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادذكرزينب صاحب جبار60051

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىفاطمة شايع كرم117346

اقبال عبدالرضا علي296570
بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىاخالص مالع والي293512

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىمنار عبدالعباس هاشم296271

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىزهرة خضير عداي185082

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىاخالص جبار رحيمة203335

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىغروب جاسب فهد476082

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىفاطمة كاظم علوان117874

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىهيام عبدالرحمن يوسف203543

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىغنية عباس مجهول476138

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىهناء صاحب جبار59986

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىانتصار عبد سلطان184865

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىليل جبار خليفة475248

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىابتسام عباس داخل475187

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىتغريد جاسم فنيطل476350

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىاسيل عبد سعد185110

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىرواء حمد مفي  292999

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىجنان جالل حسير 479528



بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىلقاء نارص رحيمة203410

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد حاسب59895

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىبراء لفته عبدالرضا292558

ي203513
بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىخديجة حمدان غن 

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىنور بنوان كاظم295203

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىايمان محمد خنجر475072

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىانغام حميد مجيد328819

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىرسى صادق مهدي476489

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىريمان فاخر حمدان296099

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىازل منترص كاظم184966

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىزهراء سليمان درسر117270

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىسارة عباس نغمش185101

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىدعاء عباس نغمش185042

بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىحوراء جمعة هاشم184853

دبلوم4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىزهراء كريم قاسم117470

حوراء علي عزيز506828
إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننى

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىهدى بنوان كاظم59809

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىنورالزهرء عدنان ابراهيم547500

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىيقير  صالح قاسم203516

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىزينب عدنان ابراهيم477077

زهراء علي عزيز476775
إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننى

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىصابرين مهاوش عوض293104

طيبة عبدعلي لفته59768
إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننى

ي60202 ختام محسن العين 
إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننى

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىنور ذرب هاشم294464

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىرحاب جنديل جي 117744

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىطيبة صباح قاسم203517

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىحنان محمد حاصود203183

تماره علي لفته506950
إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننى

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىمريم خالد جاسم507046

إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىتمارة كريم قاسم117563

ايات علي كاظم117333
إعدادية4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننى

ي شارف184994
بكالوريوس4/ األورفلي 44090الرصافة-بغدادأننىغنية راض 

ماجستير5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرفاضل عبدالكريم محمد181421

ماجستير5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرثائر طعمة نارص17235

ماجستير5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد نعمة عبدهللا63972

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرنجم عبد حمودي16608

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرسعيد عبد احمد59398

 علي17311
بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعالء حسير 

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعامر طعمة نارص16968

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبدالمنعم طالب علي312859

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرخالد صالح سليمان561738

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرابراهيم جبار حمادي309265



بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي حمد عبد496221

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرسالم اسماعيل عويد181369

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمود لطيف جاسم16569

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرصالح سلمان عباس16644

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرستار غزال عبد183308

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسن داود محروس310818

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبداالله كاظم محمود311937

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرصبار عامر زيدان182668

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرجاسم محمد سكران183213

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرابراهيم غزال عبد311918

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرابراهيم محمود علي182707

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرغسان محمد احمد496596

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد عداي اسماعيل497061

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمثن  حسن حيدر183013

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرفارس علي محمد312556

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد عبدهللا66192

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحميد فيصل عبدهللا182183

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرصالح عواد محمد16524

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمشتاق كاظم مهدي181978

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرطالل حمد مهاوش65853

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرسمير عبد محسن497073

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرشمىسي فهد عبد497418

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد ابراهيم علي496578

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسير  غزال عبد311920

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرفارس غازي سعيد183143

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد خضير حمد309370

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرماهر شهاب حمود182754

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكركريم حاتم طه183300

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسن علي حمادي182925

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عبدالكريم16544

 احمد علي308939
بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق 

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبدالقادر محمد حمد500489

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد كعيد ضايع16209

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعمار محمود محمد182101

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرماهر طعمة نارص17243

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرخالد ابراهيم علي194449

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي ابراهيم علي500442

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعمر سعيد علوان181948

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمؤيد ابراهيم عويد181802

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرساهر محمد كاظم17361

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد محمدعلي مصطق 181784

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرسيف علي محمدصالح16480

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعمر خميس محمد181959



بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرسعد هراط عبد496265

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم موس حسير 181649

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرفالح خميس ضاري312885

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرطالل جاسم محمد311903

ي اسماعيل عويد312427
بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحق 

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحيدر فاخر كاظم312892

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد ابراهيم علي181762

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبدالكريم حمود ابراهيم183259

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكربشار ضاري علي500565

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعباس فاضل جاسم182112

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرايهاب احمد علي308936

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسام سعدي مهدي181610

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرضيف ابراهيم حمد311870

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن طه حمد312592

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرخالد نايف سلطان16986

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعمر نعمان عبدهللا497066

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرسيف احمد محمد194443

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد ثامر صبار17582

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسام رعد عباس310880

ي اسماعيل شهاب16553
بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحق 

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد خميس محمد312265

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرنعمة نواف ساجر70158

ي312285 بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد قاسم خير

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرسيف احمد صالح183218

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمهدي عبدالحسير  عطية17526

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرسيف لطيف محمد66322

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراسماعيل محمود سكران182158

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  صادق497337

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  صادق496211

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعباس هادي مهدي17375

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرقصي حامد عبد496184

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمهدي هادي مهدي63856

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعصام بكر محمود496667

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرثائر سالم سلمان62988

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرامير محمود حسن183136

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبدالستار جبار اسماعيل16590

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرسامي حمود عبدهللا182949

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحيدر سميع احمد67293

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرالوليد خالد هاشم69908

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسير  كعيد ضايع561731

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد علي500581

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمظفر بكر محمود70884

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرنبيل عمران عبدهللا63240



بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحاتم كريم محمد16580

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعدي عادل جميل181706

 علي181377
بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكروليد حسير 

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرامجد خميس ضاري181904

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد كاظم مجيد496192

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمود شاكر محمود500453

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرسجاد احمد طالب312875

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد نجم عبد312573

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرانمار طالب جميل500575

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد عبدهللا كاظم312311

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكربرهان بكر محمود310562

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرفراس عبدالرحمن طاهر310961

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرصديان مهدي حميد500448

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرغزوان ثائر عبدالهادي311908

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعمر وليد سلمان312580

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي محمد سكران497152

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكررياض احمد صعب312228

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرطالب هدير طالب497138

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرذوالفقار تحسير  عبود17068

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرسلطان احمد خضير73730

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمرتص  عبدالرضا شناوة312303

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعمر ثابت جبار183188

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرلطيف محمود شهاب496229

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرزياد طارق ابراهيم309338

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد لطيف محمد500551

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد عبد كريم194381

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد سعيد علوان500532

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبدهللا محمود رضا312274

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكريارس فياض حمد68965

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحيدر ثامر طالب63938

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبداللطيف محمود حسير 181729

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرشاهير  تيمور حسن312630

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعالء محمود عويد182922

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعامر صباح محمد16977

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسن برع عزيز66815

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرصدام حسير  عمر496226

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعالء سعيد خميس182970

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرهشام قصي احمد16628

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسير  ابراهيم داود500496

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد فيصل ياسير 182887

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد علي صالح312306

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعمار محمد خليل65190

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرصالح حسن محمد17296



دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمود سبع خميس312507

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكروليد ياسير  جواد312251

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسير  مخلف عبد182833

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرقصي علي حسير 312383

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراركان خضير محمد17320

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعامر عبدالكاظم عباس17098

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا جي 497449

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرصفاء شهاب احمد16514

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرلطيف سعيد سكران312878

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسن كاظم حسن194417

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسن ياسير  عبدهللا17110

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم رشيد67240

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرسعد ثابت جبار310555

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكركمال بكر محمود182725

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعايد فليح حسن536665

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعدي حاتم هجيج183225

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد علي محمد181383

غام عدنان جميل183120 دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكررص 

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرثائر حمود عبدهللا183289

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد مهدي حميد499730

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرليث كاظم ثجيل182977

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرضياء احمد عيدان182723

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعالء محمد خليل182783

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعمر خالد غبير 64162

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكروميص بكر محمود496756

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد حسن داود68925

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرانور جابر حمادي500517

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي حسير  عبد309016

ي احمد309333 إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعالء خير

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراركان علي هايس182811

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالحسير  وساف497511

ي181774 إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكروعد عناد صلن 

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراياد ثابت صالح181684

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكربهاء احمد حسير 183001

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكررؤيد ضياء لطيف194451

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرسعد ابراهيم سكران182050

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكروعد حسن كاظم70194

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراسامة يونس عبدالواحد499702

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  فالح جبار69959

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد سكران182693

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد خميس ضاري16636

ي اسماعيل حسير 226760
إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحق 

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعمر خالد صالح64130



إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق خليل حريش500558

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد ضياء لطيف496162

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكريوسف حمد سليمان183254

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم حمادي71456

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرضياء شهاب احمد181740

ماجستير5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراوس علي مهدي182005

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد مدين عباس64979

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعزام منعم جميل67656

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرانور صباح عواد17563

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعباس خضير عباس69710

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي احمد خليل68353

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد فالح جبار311941

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكركريم حسير  عبدالكريم65136

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  نعيم جبار181405

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبدالوهاب عبدهللا محمد183199

ي زكي182908
 
بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرطه كاق

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسير  سالم عبدالحسير 17062

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكركريم محمد يونس310891

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي باسم محمد194407

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي خميس نجم194438

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد خميس ضاري67026

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي فالح جبار70073

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمهند اسماعيل ابراهيم68878

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  ثامر هادي182904

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسن عبد محسن311039

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرابراهيم ثامر عباس496197

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  صالح خليل182996

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحمزة وعد عبد308951

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرهيثم حسام الدين عبدالرزاق310968

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرالحكم علي خلف182654

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي نجم عبدهللا181990

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد ثامر عباس16961

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي نعمة نارص182170

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد عباس فرحان311892

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرليث فارس زيدان67377

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد محمد17382

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعمر كريم حاتم182629

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرسلوان نجم عبدهللا17324

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محمد183243

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي مهدي صالح68307

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرامجد مجيد هاشم181796

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسير  سالم كاظم181860

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكروائل علي محمود310973



بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي محمود عبدالمالك496206

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد محمود عويد181715

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد خزعل عبدالهادي65579

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد رشيد عبداللطيف182916

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد زاهر عبدالمحسن226665

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي سعيد عبد182927

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعادل عبدالرزاق جارهللا70295

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسن عزاوي محمد233628

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراسماعيل خليل صالح183270

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي عبدهللا نايف69180

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد عالء حسير 16462

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرضاري خميس دحام181756

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالكريم عبدهللا311915

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرايهاب رباح علوان496853

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالرزاق خضير182817

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد عباس ماهلل183040

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرهشام عدنان برح182806

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرلطيف ناظم لطيف17341

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعالء خليل ابرهيم69862

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرغزوان ابراهيم علي71584

ي66923 بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكررامي ثاىر كرج 

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرقاسم شاكر محمود311887

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكروائل عدنان احمد309102

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرخالد وليد حميد311927

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرانيس غالب جوامير62920

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرفراس محمود شهاب181460

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكررامز سالم كاظم183277

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمهيمن ثامر عباس496201

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد ظاهر حامد497381

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد حميد عبد194452

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  جابر عباس66049

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحامد سلمان وادي496167

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي باسل علي311024

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكربكر عبدالخالق اسماعيل70392

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد مدين عباس67349

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  حميد ورور226839

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمهند حميد محمود311963

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرصباح نوري محمد183239

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرضيف علي محمد308592

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد يعقوب يوسف65392

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد سهيل نجم68807

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمرتص  زهير ابراهيم65494

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرفاضل عباس محمد70673



بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرفراس علي مهدي182013

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرنوار خلف سعيد497462

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمود سعد محمود194386

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراكرم حميد خليل63020

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد حميد ثامر182221

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكروسام مؤيد كريم65239

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  طالب عباس500472

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكركرار صالح خزعل16951

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  ضياء نوري68015

ي عودة194437 بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد ناج 

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي محمدباسم عبدالحميد16687

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرماجد عبدهللا عسكر496178

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمثن  عبدهللا خميس536656

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي محمود داود194404

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد وليد عبد497085

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكريوسف رعد جبار181833

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي اركان محمود500595

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرابراهيم قيس هاشم64535

ي علي حمد181671
 
دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبدالباق

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي ثجيل كحم67501

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد عبدهللا عسكر311013

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسير  جاسم محمد496257

ي علي182599 دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي صي 

 علي شاكر70900
دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسير 

ي اسماعيل ابراهيم194410
دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحق 

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكروضاح غازي محمود496261

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحيدر سمير جبار69931

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  مبدر عبدهللا65465

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمنترص محسن عالوي68390

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  ستار غزال181969

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعمر مهدي محمد63723

 ياسير  عالوي65356
دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق 

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد رعد موس181885

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمشتيس خميس ضاري63156

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسن فالح ياسير 309350

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد احمد عبد17371

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعماد وليد سلمان67932

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي محمد علي68235

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالكريم خماس310859

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمروان ياسير  عالوي65279

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرسامي مظهر خلف308531

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد اياد ثابت183125

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرصالح ياسير  احمد309301



 عالء حسير 194444
إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرثامر حميد ثامر183321

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحارث وليد خالد194436

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرقتيبة مهدي ابراهيم182994

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعمر حميد محمد310945

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرنجم حسن داود66001

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد عويد خليف59810

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد سامي حمود181431

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحذيفة جاسم محمد182799

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرابوالحسن عبدالرحمن جودة310898

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرنورالدين حسام خزعل194420

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد فراس حرز68620

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسام عادل جميل183158

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمروان نارص عبد181914

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد جاسم محمد194377

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد حسير  فرحان309031

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحارث مهدي ابراهيم69884

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرفاضل عادل فاضل183140

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرقصي مصلح عودة69634

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبدالخالق نعيم جبار310836

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد لطيف سعيد71006

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي قاسم عبدالهادي63761

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرشهاب احمد نصيف60150

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرموس جارهللا مهدي65095

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي عبدالوهاب كاظم63821

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعمار فياض حمد17077

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعمرالفاروق علي مهدي182084

ي70347 إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكركرار عباس العين 

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسير  حاتم حسير 59693

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرجمال عبدالحميد عبدالكريم60328

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرذوالفقار جمال محمد65700

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرهشام خميس اسماعيل63635

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعمر ابراهيم هيالن63488

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد خميس ذياب71043

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  طاهر طالب194432

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي طالب عباس500478

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرامير فاضل هادي182142

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعباس جبار عامر183169

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  صالح عواد15929

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد نعيم مختاض59743

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي صالح علي308973

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكريوسف نعيم عبدالستار59099

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد حيدر عبد496800



إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  طه صالح59339

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبدالرزاق عبدهللا عبد310866

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكررساب علي تركي309263

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرخضير عباس عدنان310905

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي هاتف ضيدان310855

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  عبدالرزاق عبدهللا70439

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  صباح محمد183063

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي مجيد هاشم181926

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد صباح جاسم183030

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرالحكم علي كريم شايع63388

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرسفيان ستار محمد497102

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرماهر ضاري صعب181440

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسن احمد عبد194389

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكريوسف صباح فخري60290

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد جبار احمد496829

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد اسماعيل ابراهيم309360

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكريوسف محمود عبدالمالك500612

 زهير ابراهيم65551
إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق 

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرانور احمد رحيم308568

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرايمن ماهر رشيد68779

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  نعمة نارص17224

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد جاسم محمد69015

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  احمد قاسم309257

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرجعفر احمد عبدالمالك496765

 علي حسير 309151
إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسير 

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد فاضل عبدالرزاق312621

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد علي حمد561742

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد نوري عبدهللا309227

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد طارق رزج17085

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد عبدالوهاب كاظم66780

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرطارق باسم محمد496209

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد ثائر محمد17198

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحازم مهدي حميد182748

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمهدي سعد حميد65530

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمود جبار محمود183057

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعدي فليح كشاش182773

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد طارق حسن311955

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرطه باسم محمد496210

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد خالد كامل16506

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرزينعابدين قدوري ابراهيم68576

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرفيصل رعد نصيف496234

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعمر عبدالخالق اسماعيل59915

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرصدام منعم جميل63089



إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي جبار عامر60095

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد ستار غزال59561

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحيدر محمد علي182673

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد شهاب حمود71500

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحيدر علي كاظم511282

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  نوري عبدهللا496642

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد عباس سلمان66699

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكربكر خالد سلمان496566

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  صالح خزعل60257

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرادهام فارس هجيج68679

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن علي مارد70707

ي194424 إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكررامي لطيف ناج 

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرانور حميد محمد310930

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمقدام منعم جميل70921

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسير  نوري محمد497489

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  سعد موس59198

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكريحنر جاسم محمد183236

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرصالح كاظم محمود67537

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبدهللا عبدالحميد غازي59883

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحمد علي حمد181821

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراثير حيدر عبد194435

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي احمد محمد310913

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد نمير فهد60424

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمهدي ابراهيم حميد309164

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرخزعل هشام خزعل311922

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكررامي وعد عناد64097

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبدهللا خليل صالح59947

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرهشام منعم جميل67414

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي ضياء لطيف496173

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي ضياء نوري60370

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعمر عواد عبدهللا66982

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبدالمهيمن فياض حمد60394

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد فراس جاسم309281

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكركرار شعالن جودة311030

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرشدراك بكر محمود183152

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراسامة حميد فيصل59029

ي66865 إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرخالد ثائر كرج 

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعلي هاشم جبار17286

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكربراك مزعل محمد310872

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكريوسف احمد خليل496620

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد نعمة نارص17219

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحسن باسم محمد182686

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  قاسم خليل309051



إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد هيثم عباس65731

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكربشير محمد حمود312298

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراسماعيل خليل ابراهيم69665

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرليث خالد كامل68649

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد علي خلف182715

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكريارس عامر محمود17250

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكركرار نرص عبد182576

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبدالرحمن حيدر عبد309207

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد طالب عباس500485

ف رعد شعالن182955 إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرارسر

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمهدي حسير  عرب310545

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرابراهيم احمد محمدعلي67977

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعبدالباسط عباس عطيه497386

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمحمد قاسم عبدالهادي63205

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد صباح عواد15712

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرمصطق  اياد ثابت66121

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعمر يونس عبدالواحد312452

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرعالء عبدالصاحب علي181869

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرنمير فهد عبد309243

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكراحمد سعيد خلف182947

ي لفته194454 إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرواثق كرج 

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرنرص كريم جاسم182901

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرحازم بدري جاسم183008

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادذكرصباح جاسم سعيد183046

دكتوراه5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىنغم شاكر جبار312413

ماجستير5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىضىح مصطق  صالح312291

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىنهله محمد شهاب17552

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىزينب خليل ابراهيم181807

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىنهايه ثامر هادي500446

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىعالهن صبار عالي182893

غنية ابراهيم علي312316
بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىاغضان نشات عبد497055

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىلمياء حميد ابراهيم309078

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىابتسام جاسم محمد497403

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىزينب هاشم نوري561733

وق اسماعيل ابراهيم312467 بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىرسر

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىفريال رحيم محمد183145

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىلينا زياد توفيق182735

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىحال جبار فريد16598

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىارساء حمودي قدوري16469

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىانتصار اسماعيل ابراهيم312482

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىعبير نايف يحنر496237

سحر فيصل علي311860
بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننى



بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىرنا سعدي مهدي182678

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىصبا عدنان احمد182151

مها فيصل علي311854
بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىزينة طارق محمد183131

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىرنا احمد ابراهيم312498

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىزينب طارق محمد183129

ة عبدالرضا مزعل182853 بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىامير

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىهبة عبدالرحمن طاهر497023

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىرسل يارس محمد496645

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىنادية موفق جبار183227

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىايالف عبدالكريم عبدهللا496550

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىفريال حسن حسون182825

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىعذراء سهيل نجم496161

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىثامرة ثامر هادي496496

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىحنير  سعيد عبد312871

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىرؤى سعد سلمان536649

علياء حمزة علي181597
بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننى

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىثريا ثامر هادي499755

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىعبير مهدي محسن183096

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىاالء عبود علوان183026

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىمها طعمة نارص312865

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىهيام محمد خلف500628

ي312394
بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىزهراء محمد راض 

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىندى مولود بطيخ311953

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىوئام عواد عبد60537

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىورود خضير عباس59512

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىسمية جاسم محمد182990

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىبسمة عبدالجبار مجيد15961

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىزينب كاظم حسير 182980

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىفرح حميد محمود182972

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىفاطمة محمد حسن182764

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىسحر عدنان جاسم69830

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىايمان محمدسعيد عبدالقادر496894

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىرقية احمد عليوي183133

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىناهدة ناظم مظفر182697

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىاقبال نافع عبد59586

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىسندس فاضل شوكت497121

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىانعام عبد حسن181620

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىرفاه شعالن علوان497358

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىنشين عباس عبد496953

براء علي عبد497044
دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننى

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىاالء هادي شخير308963

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىارساء صادق مهدي312237



دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىبيداء عبدهللا صادق309270

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىمنال محمد خليل65154

دبلوم5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىفاطمة اسعد سلمان182961

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىهمسة عدنان محمد499819

إعدادية5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىرنا فالح حسن312615

ماجستير5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىشيماء حمودي قدوري63586

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىختام عامر عبدالمحسن194418

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىهدى سالم عبدالحسير 17397

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىفرح ستار غزال67895

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىندى مهند حسير 70233

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىحنير  ابراهيم هيالن16534

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىاخالص عبدالكريم شاكر64054

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىرسل وليد حميد311930

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىرحيق عواد عبد60587

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىمها حامد شهادة65427

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىارساء نوري محمد309191

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىعبير عباس عبد65049

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىضىح حسن داود16615

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىفاطمة احمد عبد16489

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىرفل عبدالرزاق رحيم70853

ي عودة194442 بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىسارة ناج 

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىرانيه ماهر طالب194416

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىسىح  ضياء نوري17046

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىاية معن دالل496254

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىسارة مهند حسير 70368

بكالوريوس5/ الراشدية 105084الرصافة-بغدادأننىحنير  فاضل لفته309118
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