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ر7217 وك121001الكرخ-بغدادذكرسمير خضر ياسير م 1دكتوراهالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعمر خالد فياض7206 م 2دكتوراهالير

هان404912 وك121001الكرخ-بغدادذكربسيم خلف شر م 3ماجستيرالير

ر404870 وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد خضر ياسير م 4ماجستيرالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالحافظ عبد536204 م 5ماجستيرالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرخالد صباح نوري7112 م 6ماجستيرالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعمر بهاء خليل7157 م 7ماجستيرالير

ش7147 وك121001الكرخ-بغدادذكرعصام محمد رشيد دروي م 8ماجستيرالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم محمود404801 م 9ماجستيرالير

وك121001الكرخ-بغدادذكربسام صفاء جميل7171 م 10ماجستيرالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي ناظم زكي7085 م 11ماجستيرالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرغيث هادي جهاد7192 م 12ماجستيرالير

وك121001الكرخ-بغدادذكريوسف عصام عبدالمجيد7046 م 13ماجستيرالير

ر علي370982 وك121001الكرخ-بغدادذكرحذيفه حسير م 14ماجستيرالير

وك121001الكرخ-بغدادذكراحمد محمد مصلح536226 م 15ماجستيرالير

ر عليوي كاظم537153 وك121001الكرخ-بغدادذكرحسير م 16ماجستيرالير

ر رشيد387071 وك121001الكرخ-بغدادذكرئازاد حسير م 17بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرطه لطيف عواد404792 م 18بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرحيدر سعيد مجيد405024 م 19بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرخالد زيدان حميد370894 م 20بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد خليل نارص7060 م 21بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرسنان قيس حمد7201 م 22بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد اسماعيل371221 م 23بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرانمار عبدالمنعم عبدهللا535987 م 24بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد7234 م 25بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعدي نزار قاسم7184 م 26بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكروسام عصام عبدالرسول370825 م 27بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعاصم صادق عباس371115 م 28بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكروائل قتيبة شاكر7094 م 29بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي نوفل يحير219612 م 30بكالوريوسالير

ر احمد جاسم371450 وك121001الكرخ-بغدادذكرحسنير م 31بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالصمد عبدهللا371249 م 32بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرايهاب بهاء صادق219552 م 33بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرفراس عبدالوهاب كمر7218 م 34بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل محمدعلي387085 م 35بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالقهار بشير370929 م 36بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم اسماعيل كمال404985 م 37بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرفراس عماد عباس371239 م 38بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد عبدالكريم404758 م 39بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكربالل ابراهيم عبدالكريم371090 م 40بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرابراهيم علي هاشم219619 م 41بكالوريوسالير

ر عباس536173 ر ياسير وك121001الكرخ-بغدادذكرامير م 42بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرصالح عبدالكريم صالح7158 م 43بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكراسامة ابراهيم محمد219642 م 44بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرنض طارق كاظم404876 م 45بكالوريوسالير

ر رشيد560491 وك121001الكرخ-بغدادذكرنزار حسير م 46بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرجبار سلمان ضيدان536010 م 47بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي جبير صبار219568 م 48بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعمار ماجد اسماعيل219583 م 49بكالوريوسالير



وك121001الكرخ-بغدادذكرعمار علي غافل536199 م 50بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعثمان حامد رحيم7195 م 51بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكراحمد نبيل عبدالقادر7213 م 52بكالوريوسالير

ر219593 وك121001الكرخ-بغدادذكرغيث عدي معير م 53بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرهيسار عماد محمود404899 م 54بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد شاكر7151 م 55بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمصعب بسمان خضير404916 م 56بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعدي هشام احمد7173 م 57بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكراثير بهاء صادق219578 م 58بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمصطفر مهدي فاضل370994 م 59بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمصطفر خاشع صكب7139 م 60بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد محمد جاسم7129 م 61بكالوريوسالير

ر404928 ر علي حسير وك121001الكرخ-بغدادذكرحسير م 62بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرخالد حامد رحيم7197 م 63بكالوريوسالير

ر علي7140 وك121001الكرخ-بغدادذكربسام حسير م 64بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد نوفل يحير371104 م 65بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرنجاح حميد محجوب404739 م 66بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرحمزة خليل نارص7058 م 67بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرامجد حامد عبدالرزاق405065 م 68بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد مصطفر صادق560581 م 69بكالوريوسالير

هللا7212 وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان خير م 70بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالستار علي404716 م 71بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرنهثل عبدالرزاق عزيز370938 م 72بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسن محمد536214 م 73بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعمر وسيم عبدالقهار7079 م 74بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمثير عبدالسالم محمود371482 م 75بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرياش نهاد نزهت7122 م 76بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرياش حسن غافل536190 م 77بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرزيد وليد خلف560225 م 78بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد سعيد جواد219556 م 79بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد عبدالقادر219565 م 80بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرابراهيم مؤيد عبدالواحد371185 م 81بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي قيس عبدالرزاق223861 م 82بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرزيد باسم فاضل7240 م 83بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي شاكر بكر535981 م 84بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرغيث قاسم ناظم557557 م 85بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد مثير غازي387059 م 86بكالوريوسالير

ر علي كاظم557542 وك121001الكرخ-بغدادذكرحسير م 87بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكراحمد وسيم عبدالقهار219562 م 88بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكراحمد محمد رحيم219546 م 89بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرزهير لؤي زهير536148 م 90بكالوريوسالير

ر536235 وك121001الكرخ-بغدادذكرحيدر صباح عبدالحسير م 91بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالوهاب عبدالقادر7041 م 92بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرنورالدين عبدالقادر خلف404989 م 93بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكراحمد سعد شاكر370914 م 94بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرامير هادي عبيس371154 م 95بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرطه بهاء خليل7222 م 96بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن جاسم محمد7229 م 97بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرياش عبدالوهاب عبدالقادر536041 م 98بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمهند فرات عدنان536081 م 99بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمروان احمد خليل387119 م 100بكالوريوسالير



وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدهللا نايف عبدهللا536201 م 101بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكراحمد طه اسماعيل536222 م 102بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمصطفر عامر عبدالرحمن536162 م 103بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرفارس عليوي كاظم554004 م 104بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعمر عدنان عبدالجبار557555 م لومالير 105دب

وك121001الكرخ-بغدادذكرحسام صبيح حسن536083 م لومالير 106دب

وك121001الكرخ-بغدادذكرثائر شاكر دليمي7209 م لومالير 107دب

وك121001الكرخ-بغدادذكرطه وسيم يوسف7107 م لومالير 108دب

وك121001الكرخ-بغدادذكرزياد مؤيد شهاب536043 م لومالير 109دب

وك121001الكرخ-بغدادذكرصدام علي حميد219575 م لومالير 110دب

وب ثامر هالل7214 وك121001الكرخ-بغدادذكراي م لومالير 111دب

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد مازن فاضل371067 م لومالير 112دب

وك121001الكرخ-بغدادذكرعمر حامد رحيم7194 م لومالير 113دب

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد فالح حسن404857 م لومالير 114دب

ر علي371139 وك121001الكرخ-بغدادذكرليث حسير م لومالير 115دب

وك121001الكرخ-بغدادذكرمهند عدنان عبدالكريم219610 م ةالير 116إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرحسن عبداالمير حسن536088 م ةالير 117إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرماجد علوان حميد219586 م ةالير 118إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرزاق عبدالجبار404975 م ةالير 119إعدادي

ر علي404933 وك121001الكرخ-بغدادذكرفراس حسير م ةالير 120إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمود عليوي219579 م ةالير 121إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكريوسف احمد عبدالوهاب219539 م ةالير 122إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكريحير نصيف جاسم7095 م ةالير 123إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرشعيب صهيب صالح536129 م ةالير 124إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد فالح جاسم219584 م ةالير 125إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالوهاب كمر7198 م ةالير 126إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرسفيان ابراهيم حمد7067 م ةالير 127إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكراحمد جمعه صالح7103 م ةالير 128إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدالمجيد هيثم عبدالمجيد7180 م ةالير 129إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرمصطفر جمال خليفة7245 م ةالير 130إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرهمام فالح جاسم7236 م 1ماجستيرالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي فالح يعقوب7108 م 2ماجستيرالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال عبدالرحيم371413 م 3بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد عصام محمدرشيد7126 م 4بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرسالم خضير صكبان536050 م 5بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرزياد طاهر سلمان7073 م 6بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكراحمد غفير خليفة404853 م 7بكالوريوسالير

ح536054 وك121001الكرخ-بغدادذكرنورالدين احمد داي م 8بكالوريوسالير

ر طه536118 وك121001الكرخ-بغدادذكرمصطفر ياسير م 9بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرياش رفعت عبدالكريم405072 م 10بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد فالح كاشف7149 م 11بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرسيف اياد مهدي371423 م 12بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عدنان جميل536206 م 13بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرزيد نهاد خليل536045 م 14بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي سمير طارق7124 م 15بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد جميل حميد404849 م 16بكالوريوسالير

ر535990 وك121001الكرخ-بغدادذكرعمر سعدي ياسير م 17بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعواد صالح الدين عبداللطيف560231 م 18بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمصطفر مثير غازي7100 م 19بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي فيصل فضيل536157 م 20بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكريوسف اسماعيل علوان371168 م 21بكالوريوسالير



ر زكريا محي219581 وك121001الكرخ-بغدادذكرحسير م 22بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعيىس سنان درع536132 م 23بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمصطفر وضاح عبدالمجيد404905 م 24بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد مصطفر فندي7220 م 25بكالوريوسالير

ي7238 وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن احمد هاد م 26بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمعاذ مازن فاضل371080 م 27بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكراحمد عصام محمدرشيد7121 م 28بكالوريوسالير

وب وليد عبدالمجيد7255 وك121001الكرخ-بغدادذكراي م 29بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكراوس جبار سلمان536194 م 30بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد قصي عبدهللا7243 م 31بكالوريوسالير

س عبدالسالم احمد7247 وك121001الكرخ-بغدادذكران م 32بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي حسن ابراهيم219564 م 33بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرياش نهاد خليل536186 م 34بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرسدير حسن غافل536231 م 35بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعامر غسان نريمان536138 م 36بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد خالد حميد404883 م 37بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكربراء عبدالسالم احمد7250 م 38بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي سعد عبدهللا557550 م 39بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدهللا نبيل غانم219601 م 40بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد سمير طارق7260 م 41بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكراحمد سعد عبدالستار560237 م 42بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمصطفر عصام محمد371044 م 43بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي محمد سليم387145 م 44بكالوريوسالير

ع7165 وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل مري     م 45بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد عامر عبدالمنعم536103 م 46بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمصطفر عارف ابراهيم7264 م 47بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرسيف لؤي حافظ535729 م 48بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرضياء محمد عبدالوهاب371354 م 49بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد احمد536221 م 50بكالوريوسالير

ر شيبان7185 وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حسير م 51بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعالء عطاهللا ابراهيم219626 م 52بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكريحير زكريا محي219550 م 53بكالوريوسالير

ع7155 وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فاضل مري     م 54بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد نضار عبداالله7221 م 55بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمروان اسماعيل علوان219605 م 56بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرابراهيم نبيل ابراهيم404765 م 57بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكراحمد نبيل خضر219553 م 58بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدهللا الهام محمد219545 م 59بكالوريوسالير

ور يوسف371207 وك121001الكرخ-بغدادذكريوسف ان م 60بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرابراهيم علي عبدالخالق7205 م 61بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرالحكم فراس يونس463360 م 62بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرياش احمد شهاب7256 م 63بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرحسن عبود ابراهيم404833 م 64بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدالقادر محمود536234 م 65بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمصطفر طارق حمد557551 م 66بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرلؤي سمير عبدالوهاب536078 م 67بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكراثير حسن غافل536230 م 68بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد جواد كاظم219561 م 69بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكربكر بسمان خضير404774 م 70بكالوريوسالير

ع7261 وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل مري     م 71بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمرتصر مجيد ابراهيم370853 م 72بكالوريوسالير



وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن اسعد7162 م 73بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرمصطفر نبيل محمد223185 م 74بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكراحمد جواد كاظم219558 م 75بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرابراهيم علي اسماعيل7178 م 76بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادذكرعمر كامل محسن223953 م لومالير 77دب

وك121001الكرخ-بغدادذكرمصطفر فارس علي219595 م لومالير 78دب

وك121001الكرخ-بغدادذكرباسل حازم توفيق223242 م لومالير 79دب

وك121001الكرخ-بغدادذكرغسان وليد ابراهيم7091 م لومالير 80دب

وك121001الكرخ-بغدادذكرعمر اياد عبدالكريم219547 م لومالير 81دب

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي صايفن عمر536066 م لومالير 82دب

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم نارص7074 م لومالير 83دب

وك121001الكرخ-بغدادذكرناظم قاسم ناظم536110 م ةالير 84إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدالسالم سلمان219624 م ةالير 85إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد عطاهللا557549 م ةالير 86إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي ساجت محسن7159 م ةالير 87إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عزت ثامر224218 م ةالير 88إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكريوسف عصام محمد7152 م ةالير 89إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرحيدر لؤي صالح557546 م ةالير 90إعدادي

ر حاتم فهد7193 وك121001الكرخ-بغدادذكرحسير م ةالير 91إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا غافل536217 م ةالير 92إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدالستار لؤي عبدالستار536228 م ةالير 93إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكراحمد مجيد جعفر535949 م ةالير 94إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد عبدعلي560241 م ةالير 95إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرعمار سنان قيس7202 م ةالير 96إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي ماجد علوان219588 م ةالير 97إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرعمار حيدر سعيد405045 م ةالير 98إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عبدالوهاب371329 م ةالير 99إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالسالم اسماعيل7130 م ةالير 100إعدادي

ي219544
وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدهللا منجد عبدالغير م ةالير 101إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرحذيفه احمد كاظم7096 م ةالير 102إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد فوزي سعود223880 م ةالير 103إعدادي

ر ثائر جواد219606 وك121001الكرخ-بغدادذكرالحسير م ةالير 104إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرابراهيم عارف ابراهيم219614 م ةالير 105إعدادي

ر حسن219621 وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي حسير م ةالير 106إعدادي

ر عبدالكريم محمود404654 وك121001الكرخ-بغدادذكرحسير م ةالير 107إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرحسام طه خضير219572 م ةالير 108إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرحارث زياد طارق374560 م ةالير 109إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرزهير احمد زهير219574 م ةالير 110إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد جميل536170 م ةالير 111إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي جمال عبدالرحيم371400 م ةالير 112إعدادي

ر404952 وك121001الكرخ-بغدادذكرعمار ياش ياسير م ةالير 113إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرابراهيم ثابت حامد7166 م ةالير 114إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرحيدر سعد محمد536164 م ةالير 115إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي مهند عدنان224018 م ةالير 116إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عدنان جميل536121 م ةالير 117إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرشاهر محمد احمد7086 م ةالير 118إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي صالح7172 م ةالير 119إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرعمار فالح عايش223796 م ةالير 120إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمود محمد وهيب371030 م 121ماجستيرالير

ر404921 وك121001الكرخ-بغدادذكرخطاب عمر حسير م 122بكالوريوسالير

سان عبدالمنعم370839 وك121001الكرخ-بغدادذكرعمر اح م 123بكالوريوسالير



وك121001الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالوهاب كمر371390 م لومالير 124دب

وك121001الكرخ-بغدادذكرعلي داؤد سلمان536182 م لومالير 125دب

وك121001الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالكريم مصطفر7233 م ةالير 126إعدادي

ة خضير عبود7227 وك121001الكرخ-بغدادأنيىبشير م 1ماجستيرالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىهبه هذيم قاسم219287 م 2ماجستيرالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىمها ابراهيم احمد219597 م 3ماجستيرالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىطيبة ثائر جواد219609 م 4ماجستيرالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىمنال رشيد اسماعيل560239 م 5بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىمها احمد عبدهللا371477 م 6بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىابتسام محسن حميد404966 م 7بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىسهاد احمد كاظم219602 م 8بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىحليمة عبدالهادي احمد557556 م 9بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىزينة طارق معجون370881 م 10بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىرشا شالل فرحان371439 م 11بكالوريوسالير

ر404825 وك121001الكرخ-بغدادأنيىسنان صبحي محمدحسير م 12بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىبثينة عالوي حسن7181 م 13بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىايرس سمير محمدعلي219592 م 14بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىشى هيثم يحير7156 م 15بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد شيت219615 م 16بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىاسيل صفائالدين رشيد371019 م 17بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىفرح نبيل شاكر404723 م 18بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىوسناء منعم حميد536179 م 19بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدالرحمن مصطفر560479 م 20بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىجوان كمال شوكت7050 م 21بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىسمية صفاء طه371499 م 22بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىهدى حكمت عيىس7186 م 23بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىضوية وادي جاسم7231 م 24بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىهدى خالد عزيز219541 م 25بكالوريوسالير

سان مطلوب405059 وك121001الكرخ-بغدادأنيىتفى اح م 26بكالوريوسالير

سام زهير حسون371010 وك121001الكرخ-بغدادأنيىان م 27بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىايناس جبار سلمان536036 م 28بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىندى طالب شاكر223216 م 29بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىصباح طاهر ياش7063 م 30بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىمينا عماد حمدي536225 م 31بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىزهراء صباح عبدالحميد371197 م 32بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىاسيل خليل نارص7062 م 33بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىوالء جبير صبار219571 م 34بكالوريوسالير

ج عبدالحميد عبدالرزاق7097 وك121001الكرخ-بغدادأنيىاري     م 35بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىبسمة صباح عبدالحميد371469 م 36بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىصفا احمد صبحي7164 م 37بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىرنا رعد يوسف560564 م 38بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىسارة عبدالفتاح جالل536091 م 39بكالوريوسالير

ر7211 وك121001الكرخ-بغدادأنيىهمسة عادل حسير م 40بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىطيبة عادل يوسف7174 م 41بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىتمارة محمد عبدالكريم404735 م 42بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىنبا زياد طارق374592 م 43بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىروان خطاب عمر404837 م 44بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىصفا عبدالسالم احمد7089 م 45بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىمنار عزت ثامر7037 م 46بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىاية ثامر عزت7040 م 47بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىبراء حيدر جبوري560229 م 48بكالوريوسالير



وك121001الكرخ-بغدادأنيىشى اكرم فاضل371492 م 49بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىفاطمة سعد كريم7134 م 50بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىيرس صباح عبدالحميد371460 م 51بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىريام فارس ابراهيم7168 م 52بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىزينب حيدر جبوري560228 م 53بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد خلف219599 م 54بكالوريوسالير

ر404845 وك121001الكرخ-بغدادأنيىنور فوزي عبدالحسير م 55بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىميس فارس ابراهيم7167 م 56بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىفاتن عباس عبدالرحمن536114 م لومالير 57دب

وك121001الكرخ-بغدادأنيىهيفاء سلمان يوسف7210 م لومالير 58دب

وك121001الكرخ-بغدادأنيىنداء اسماعيل محمود219549 م لومالير 59دب

وك121001الكرخ-بغدادأنيىوسن سعدون حمزة560497 م لومالير 60دب

وك121001الكرخ-بغدادأنيىشاب ابراهيم رمزي7142 م لومالير 61دب

وك121001الكرخ-بغدادأنيىجنان شاكر عبود371128 م لومالير 62دب

وك121001الكرخ-بغدادأنيىزينب فاروق يونس223907 م لومالير 63دب

وك121001الكرخ-بغدادأنيىابتسام درع مشحن536236 م لومالير 64دب

وك121001الكرخ-بغدادأنيىرسل لبيد عبدالحميد7069 م لومالير 65دب

ر7244 وك121001الكرخ-بغدادأنيىانعام خليل حسير م لومالير 66دب

وك121001الكرخ-بغدادأنيىزينب كمال شوكت219636 م لومالير 67دب

وك121001الكرخ-بغدادأنيىرشا ابراهيم نارص7055 م لومالير 68دب

وك121001الكرخ-بغدادأنيىلقاء خليل محمد7076 م لومالير 69دب

ر7235 وك121001الكرخ-بغدادأنيىهدير عزام ياسير م لومالير 70دب

وك121001الكرخ-بغدادأنيىنور كمال شوكت219628 م لومالير 71دب

وك121001الكرخ-بغدادأنيىرواء عزيز جاسم7199 م ةالير 72إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىبتول عبدالحسن مشعل371178 م ةالير 73إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىزينب محمود شكر7258 م ةالير 74إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىرغد مصطفر عبداالمير371217 م ةالير 75إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىشهد طارق حمد557540 م 1دكتوراهالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىميس سمير طارق7125 م 2ماجستيرالير

سان مطلوب405077 وك121001الكرخ-بغدادأنيىصفا اح م 3ماجستيرالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىبسمة خالد طه7207 م 4بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىعائشه مصطفر صبحي7237 م 5بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىشمس احمد صبحي219542 م 6بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىاصيل عالء الدين اسماعيل7262 م 7بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىسحر علي عبدالخالق7204 م 8بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىهاجر عبدالحق اسماعيل7070 م 9بكالوريوسالير

ر370868 د ياسير وك121001الكرخ-بغدادأنيىفاطمة دري م 10بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىضح سعد شاكر387127 م 11بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىاية صايفن عمر536020 م 12بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىمروة لؤي طالب219627 م 13بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىنور قصي عبدهللا7242 م 14بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىاشاء نبيل خضر219555 م 15بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىنبا نضار عبداالله7226 م 16بكالوريوسالير

نا هادي عبد371057 وك121001الكرخ-بغدادأنيىدي م 17بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىزينة عبدالنارص فاضل560242 م 18بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىخالدة وضاح عبدالمجيد371339 م 19بكالوريوسالير

انا سمير خضر7216 وك121001الكرخ-بغدادأنيىدي م 20بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىسارة فؤاد عبدالوهاب7080 م 21بكالوريوسالير

ق فيصل محمدعلي7170 وك121001الكرخ-بغدادأنيىاستير م 22بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىمريم شامل هاشم404889 م 23بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىهدى ثائر جواد219608 م 24بكالوريوسالير



ر404960 وك121001الكرخ-بغدادأنيىهند ياش ياسير م 25بكالوريوسالير

لة فوزي سعود219540 وك121001الكرخ-بغدادأنيىاي م 26بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىرند كاظم جواد557543 م 27بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىنور خالد حميد404894 م 28بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىمينا هادي عبد371229 م 29بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىهبةهللا عبدالحق اسماعيل223741 م 30بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىرحاب محمد جالل536107 م 31بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىايناس حيدر عارف7078 م 32بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عامر احمد7131 م 33بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىوسام طه خضير370965 م 34بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىطيبة محمد جالل536124 م 35بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىغادة هادي جهاد7190 م 36بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىنوره فؤاد عبدالوهاب7084 م 37بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىاية ستار جاسم557545 م 38بكالوريوسالير

ي عبدالجبار7133 وك121001الكرخ-بغدادأنيىصبا صير م 39بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىاالء كرومي علي219576 م 40بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىمير جميل حميد536219 م 41بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىامنة مصطفر صبحي223672 م 42بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىاية نهاد خليل536134 م 43بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىسناء عصام عبدالمجيد7048 م لومالير 44دب

وك121001الكرخ-بغدادأنيىتقاء وليد ابراهيم7093 م لومالير 45دب

وك121001الكرخ-بغدادأنيىسندس صباح عبدالحميد387106 م ةالير 46إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىعائشة عامر احمد7111 م ةالير 47إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىسنان صالح صاحب7219 م ةالير 48إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىنبا احمد عبدالوهاب7188 م ةالير 49إعدادي

ر219589 وك121001الكرخ-بغدادأنيىسارة عمار حسير م ةالير 50إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىهاجر مصطفر احمد404674 م ةالير 51إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىرسل عدي نزار223831 م ةالير 52إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىايات هيثم عبدالمجيد7182 م ةالير 53إعدادي

ر223284 وك121001الكرخ-بغدادأنيىمريم محمد حسير م ةالير 54إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىشمس عبدالسالم احمد7246 م ةالير 55إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىسارة احمد عبدالوهاب405053 م ةالير 56إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىحوراء ياش مجيد224164 م ةالير 57إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىشهد قاسم ناظم557531 م ةالير 58إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىضح عصام عبد223602 م ةالير 59إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىهبة نزار عبدالكريم404944 م ةالير 60إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىتبارك نضار عبداالله223542 م ةالير 61إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىلينا زيد برهان7102 م ةالير 62إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىهند سعد عمر219629 م ةالير 63إعدادي

ي557529 وك121001الكرخ-بغدادأنيىتبارك مازن هاد م ةالير 64إعدادي

يا سمير خضير7183 وك121001الكرخ-بغدادأنيىدال م ةالير 65إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىعسل عدي نزار7176 م ةالير 66إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىمروة وضاح عبدالمجيد404747 م ةالير 67إعدادي

ق نضار عبداالله7225 وك121001الكرخ-بغدادأنيىاستير م ةالير 68إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىسبا نزار عبدالكريم219617 م ةالير 69إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىسمية محمد احمد7088 م ةالير 70إعدادي

ي535985 وك121001الكرخ-بغدادأنيىرغد اسامة هاد م ةالير 71إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىمريم صباح عبدالحميد387099 م ةالير 72إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىطيبة جبار سلمان536039 م ةالير 73إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىمىه صباح احمد7105 م 74بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىميسون خضير علوان7043 م 75بكالوريوسالير



وك121001الكرخ-بغدادأنيىبان فارس عبدالرزاق7135 م 76بكالوريوسالير

وك121001الكرخ-بغدادأنيىقسمة عاشور عودة370951 م 77بكالوريوسالير

ع7137 وك121001الكرخ-بغدادأنيىاسماء نجيب راك م لومالير 78دب

وك121001الكرخ-بغدادأنيىندى احمد داود219567 م لومالير 79دب

وك121001الكرخ-بغدادأنيىايناس شمسالدين عبداللطيف536159 م ةالير 80إعدادي

وك121001الكرخ-بغدادأنيىبتول حامد زغير7252 م ةالير 81إعدادي

1دكتوراهالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراسامة قصي عبدالستار401099

2دكتوراهالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراحمد صالحالدين نارص401018

3دكتوراهالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم محمد501546

4دكتوراهالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد علي لطيف9700

ر9834 5ماجستيرالمنصور121002الكرخ-بغدادذكريحير عبدالمنعم حسير

6ماجستيرالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعلي محمد علي372778

7ماجستيرالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمصطفر ثامر صالح9578

ر عبدالمجيد9848 8ماجستيرالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرنبيل حسير

ر محمد501568 9ماجستيرالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرطه ياسير

10ماجستيرالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعلي فاروق محمدصالح401246

ر عدنان حرحوش218385 لوم عاليالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمعيى 11دب

لوم عاليالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراسامة منذر شعبان537208 12دب

لوم عاليالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمصطفر قيس طه9446 13دب

14بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان شاكر11046

15بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد داود سلمان218494

16بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعماد عبدالرحيم عبدالغفور559708

17بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعامر لطيف محمد372813

18بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرلؤي حميد جميل225031

19بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراحمد مؤيد عزيز9831

20بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمثير خالد جاسم501527

21بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعدنان كريم مهدي401009

22بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرطارق عبدالوهاب غفوري9820

ر372868 23بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرفائز فليح حسير

24بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد اياد مظهر537236

ر372846 25بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعامر كاظم ياسير

26بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكررشوان رشيد شهيد501671

27بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحيدر رسول ابراهيم9769

28بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمصطفر حارث عبدالرزاق9727

ر محمد عليوي9732 29بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحسير

30بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حميدان فرج218401

31بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد علي محي501572

32بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد فارس رشيد9812

33بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعامر عدنان عبدالكريم501600

34بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرقاسم عمران عبد372697

35بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراحمد كريم جواد537174

36بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحميد طارق حميد218515

37بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد رعد محمدصالح401226

38بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرزيدون رياض زكي537229

39بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود جوهر372808

40بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعمر رشيد شهيد501674

41بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق مهدي9824

42بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرسامر عدنان عبدالكريم218419

43بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراسعد سعدي محمد501518

ر501677 44بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد يوسف ياسير

ي اسماعيل218381
45بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكربشار حفى



46بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرسعد احمد محمد501595

47بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمروان محمدسعيد رمضان9475

48بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمهند منير هاشم501579

49بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراسعد طارق مجيد501540

ر401140 50بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرصفاء فاضل حسير

51بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد مجيد عاصي401218

52بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرضياء مصطفر كاظم559719

53بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمود شاكر محمود537227

54بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحسام علي طه537231

55بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سمير رمضان9459

56بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراحمد عامر عبدهللا224580

57بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعمر محمد عبدالرحمن560527

58بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعمر رعد محمد501618

59بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد زيد علوان218391

60بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرشمد معن جميل401106

ر401084 61بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد هادي حسير

62بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمصطفر عالءالدين مكي372746

63بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراحمد مصطفر كاظم559720

64بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراوس محمد محمود537203

65بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرميثم عباس علي401103

66بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراحمد خالد خلف501560

ور501625 ر ازهر ان 67بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحسير

68بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمصطفر شكري عبدالقادر401296

69بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرفراس لطيف محمد537241

بان225071 70بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحسن اياد ذي

ر شفيق عبدالرحيم501557 71بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحسير

72بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرشمد شهاب احمد372853

73بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد بهجت ابراهيم9500

74بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمصطفر حافظ مهدي401239

75بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراحمد زياد طارق372804

76بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحذيفة عمار محمود553963

77بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمصطفر فوزي حميد537197

78بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرغيث علي محمود9795

79بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحيدر علي فيصل225503

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرجواد كامل جواد400959 80دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرماجد قاسم نعمان9675 81دب

ف غازي جبار537233 لومالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراشر 82دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعماد صابر عبدهللا501596 83دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس علي524615 84دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراسعد جعفر مهدي501666 85دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمدسعيد رمضان حسن9467 86دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرثائر فاضل عباس11043 87دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرقصي ياس يوسف372742 88دب

ي218477 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحيدر محمود عبدالهاد 89إعدادي

ر218438 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعلي فؤاد عبدالحسير 90إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمهند عبدالعزيز احمد218455 91إعدادي

ف نزار احمد9314 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراشر 92إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمهدي محمد حويجم372773 93إعدادي

1ماجستيرالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرسيف ليث خالد401129

2بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد شهاب احمد400967

ي9407
ر

3بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرغيث محي عوف



4بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد ماجد جاسم218462

5بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرسامر جواد كاظم9667

6بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم عبدالرزاق401288

7بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرارشد فيصل عبدعلي553945

ر ملوكي9780 8بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحسان تحسير

9بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعلي محمد صالح501632

ي اسماعيل225901
10بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرنوار حفى

11بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد فؤاد حميد9807

ور400984 12بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد ازهر ان

13بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمود ظافر مجيد400954

14بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي خالد خلف9842

ي9672 15بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعلي ثائر هاد

16بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعبدهللا نجمالدين عبدهللا372762

ي9826 17بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعلي ثامر عبدالهاد

18بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراحمد خالد عبدالحي9855

19بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكركرار ليث طه401094

20بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمنتض طارق عبدالوهاب218402

21بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حميدان فرج218397

ي225558
22بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم مناتى

ر محمد501565 23بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرايمن ياسير

24بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراحمد نبيل عبدالمحسن225206

25بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكربكر اكرم علي401116

26بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد عمر فاروق553928

27بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرشمسالدين حيدر محمود9558

28بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعلي محمد باقر501609

29بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرسامر ياش ثامر218531

30بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرطيف خالد كريم400914

31بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرسيف علي كاظم553961

32بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراحمد علي موس9764

33بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمهند جمال حسون537108

ور372839 34بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز رعد ان

35بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرهيثم يحير عباس9821

36بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرالحسن عالءالدين محمود225445

37بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرغياث هيثم احمد372019

38بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرشمد سعد شهاب9422

39بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمنتظر ليث طه401089

40بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمعاذ شكري عبدالقادر401300

41بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد سالم فياض218425

42بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد زائر218493

43بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرزيد عقيل محمد9837

44بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد فالح537303

45بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمروان عدنان طه537191

ي401112 46بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعلي رشيد ناجر

47بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمهيمن هشام فاضل225246

48بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرهمام عامر جاسم9477

49بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراحمد ضياء ابراهيم9774

50بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمهيمن فالح قاسم9507

51بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرميثم جواد كاظم218432

ر218498 ر صباح حسير 52بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحسير

ار بشار9484 53بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد رصر

54بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعبدالقهار جاسم محمد557274



ور401014 55بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرالحسن ازهر ان

56بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرابراهيم رعد عالءالدين9849

57بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحسن قيس طه9519

ي9766
ر قاسم مناتى 58بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحسير

59بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعبدهللا شمد محمود501533

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادذكروليد خالد عبدالحي11039 60دب

ي9828 لومالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعبدالهادي ثامر عبدالهاد 61دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادذكروليد خالد كريم501613 62دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد عالء نجم371959 63دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال شعبان560525 64دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد عدي عدنان401195 65دب

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد سليم401001 66إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي رزوق372703 67إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمصطفر رائد عابد9665 68إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحسن احمد لفته501648 69إعدادي

ر218520 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحيدر سليم حسير 70إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد صفاءالدين عبدالرزاق9517 71إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد ليث صاحب537218 72إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرهشام نصير هاشم9636 73إعدادي

ر9645 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمرتصر سعد عبدالحسير 74إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرصادق فائز فليح225822 75إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعليالباسق جمال يعقوب218505 76إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراحمد خليل ابراهيم537225 77إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرطه سعد عبدالرزاق372721 78إعدادي

ر ابراهيم560522 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حسير 79إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراحمد طارق محمود218383 80إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمصطفر خالد خلف9629 81إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرزيدان معد زيدان225649 82إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ماهر محمد560528 83إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرقائد شاكر حمود372005 84إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرزيد علي فيصل225340 85إعدادي

س محمد باقر553970 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرادري 86إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراحمد نزار عيدان9649 87إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمصطفر قحطان عدنان224926 88إعدادي

ر ميثم منذر218388 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحسير 89إعدادي

ر9380 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن رعد ياسير 90إعدادي

ر عقيل محمد560530 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمداالمير 91إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحسن شفيق عبدالرحيم501552 92إعدادي

ر عطية371995 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 93إعدادي

ر9653 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعمر طه ياسير 94إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعمر طارق عبدالوهاب501586 95إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم محمد224966 96إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحمزة حازم عبدالجبار371969 97إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكروائل صالح جليب9814 98إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد شاكر حمود560529 99إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد سمير احمد218459 100إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرصفاء محمد سعيد9449 101إعدادي

ر537104 102دكتوراهالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعالء شون حسير

103ماجستيرالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرثائر هادي مرهج224857

104بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراحمد لفته عبدعلي501486

105بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرماجد عبدالحميد رشيد9735



106بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكراحمد جميل عبد9535

107بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرصالح عبدالحميد رشيد225128

108بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد رضا مهدي372786

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالمحسن عبدالرحيم9605 109دب

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرحيدر زهير حسون501432 110إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد مجيد218526 111إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكررياض غازي شناوة225525 112إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرهشام فاضل عبود225301 113إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرعمر قحطان خليل224680 114إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادذكرانمار خليل جاسم372769 115إعدادي

ر501619 1دكتوراهالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىاالء عبدالكريم حسير

2ماجستيرالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىعائدة مصطفر سلمان401279

3ماجستيرالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىبراء ابراهيم عباس537210

4ماجستيرالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىايناس طارق خضير501680

5ماجستيرالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىاطياف محمد محمود501509

6ماجستيرالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىهبة عادل مجيد537204

7ماجستيرالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىاشاء رشيد اسماعيل501657

لوم عاليالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىهيفاء جعفر ابراهيم537221 8دب

لوم عاليالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىسالمة عبدالكريم عبدالحميد501650 9دب

ر سمير عبدعون501575 لوم عاليالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىياسمير 10دب

11بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىمير مدحت لفته9781

12بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىنىه طه محمدرشيد218416

ر حسن501663 13بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىندى عبدالحسير

14بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىزينة سامي احمد9787

15بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىاباء صالح مهدي501641

16بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىامل جاسم محمد372705

سان عبدالمنعم372694 17بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىسهير اح

18بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىضمياء مطر جير553946

19بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىهند حمود كاظم371985

20بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىعلياء خليل عبدالواحد501504

21بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىرغد عدنان مهدي553964

22بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىلم سلمان كاظم501630

23بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىايمان باقر رشيد218430

ر501584 24بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىمها احمد حسير

25بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىسحر نوري مجيد501639

26بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىماجدة سلمان خلف401075

27بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىنجوى نجدي عبود9681

28بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىصابرين هاتف فنيطل501603

الص داود سلمان9760 29بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىاخ

ي9809
30بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىفرح قاسم مناتى

31بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىفرح كمال جواد372759

32بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىندى نارص عزيز501534

33بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىبسمة طالب غالب372792

34بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىمروة نجم عبد9741

35بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىاشاء لطيف صالح226141

36بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىازهار عبدالمحسن عبدالرحيم9692

ي موس401211
37بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىميادة لطفر

ر هالل501646 38بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىزهور حسير

39بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىسلوى خليل ابراهيم401207

ي218472
40بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىهمسة قاسم مناتى

41بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىمروة جواد بدر400941



42بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىرند عدي يوسف537194

43بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىهال باسم حسن9683

44بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىهديل اياد عمران501514

45بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىمروة وليد علي9799

46بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىهديل عادل مجيد537206

47بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىهبة رافد حميد537202

48بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىهبة خالد عبدالحي9843

49بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىدعاء عدنان فاضل9851

ي400994 50بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىاشواق طالب حمود

51بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىرقية فرحان شناوة553952

52بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىاشواق محمد علي501653

53بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىمروة عامر ابراهيم9418

54بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد عبدالجليل535751

55بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىعلياء عبدالهادي عبداالمير9305

56بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىمروة محمود خضر401189

57بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىزهراء صكبان صالح400976

58بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىحال طارق عبدالرزاق552776

59بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىنمرة محمدعلي زكي372736

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىايمان عبدعلي محمد401201 60دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىعربية غازي شناوة501659 61دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىسندس محسن علي401146 62دب

ر ابراهيم9744 لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىزينب حسير 63دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىهند سامي احمد501589 64دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىسهاد كاظم عبدالرضا501550 65دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىانتصار محمدتوفيق علي401024 66دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىعواطف جعفر ابراهيم553967 67دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىنغم عبد جمعة9611 68دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىسوسن محمد توفيق علي501602 69دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىوسن سامي محمد372750 70دب

ور رشيد9790 لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىزينب ان 71دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىسندس عدنان نارص537214 72دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىرقية مصطفر احمد501493 73دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىلم ضياء عبدالحميد9783 74دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىوفاء جعفر زبالة372690 75دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىمروة عدنان عباس553943 76دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىثوره احمد كريم372798 77دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىبلسم عامر عبدالحي553955 78دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىطيبة صكبان صالح400970 79دب

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىفاطمة هادي حسن501423 80إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىزينب عطية علوان372731 81إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىنورا وليد غفوري9804 82إعدادي

ي372710 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىشذى عباس حماد 83إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىسندس محمد نجم218422 84إعدادي

ر نصيف218503 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىميثاق عبدالحسير 85إعدادي

1ماجستيرالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىزهراء عدنان شاكر11044

ر فاضل501611 لوم عاليالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىنور حسير 2دب

3بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىزينة فؤاد وهاب9722

4بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىشى صالح جليب218487

5بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىسارة نزار محمد9539

6بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىبسمه علي عبود10936

7بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىحنان نبيل فاضل372823



8بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىشاء وليد نافع218535

9بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىاشاء شكري عبدالقادر401314

ور401037 10بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىدان ازهر ان

11بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمود عباس9687

12بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىمينة مهدي علي501592

13بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالسالم فليح218447

بان9439 14بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىايات اياد ذي

15بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىرانيا محمد نوري401269

سان ذاري553951 16بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىزهراء اح

ر طارق عبدالوهاب218407 17بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىياسمير

ر9621 18بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىنبا سعد عبدالحسير

ر9493 19بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىسحر سعد عبدالحسير

20بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىهاله فائق احمد553908

ار بشار9481 21بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىلينة رصر

22بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىريام نصير هاشم9640

23بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىريما عامر لطيف372817

24بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىاية وليد محمد553968

25بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىغادة فائق احمد553916

26بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىنرسين طارق عبدالوهاب218484

27بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىسميه محمود حسن401079

28بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىشيماء عامر عبدالحي553954

نا خليل ابراهيم537223 29بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىدي

30بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حامد نافع553956

31بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىفرح نوري رشيد9552

ي9800 32بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىشهد ثامر عبدالهاد

33بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىنورا عبدالمنعم عباس400980

34بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىرغد خالد عبدالحي218453

35بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىرؤى علي محمد372714

36بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىلبير نزار محمد9543

37بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىدعاء عماد عبدالرحمن9524

38بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىاصالة اكرم علي401127

39بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىرحمة سمير ابراهيم9754

40بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىتبارك جمال يعقوب218436

41بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىاية علي طاهر501542

42بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىرسل ليث طه401152

43بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىسما عامر عبدالحي553903

44بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىامنة خالد خلف9625

45بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىهيا زياد عبدالجبار537211

46بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىسارة سمير ابراهيم9749

47بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىشهد خالد عبدالحي9853

48بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىضح مصطفر احمد501497

49بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىابتهال عبدالستار عبدهللا463434

50بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىدالل عماد عبدالرحمن9527

51بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىهالة فارس رياض372860

بان9432 لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىاساور اياد ذي 52دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىغادة عدنان عبدالرحمن9757 53دب

ر مازن محمد218414 لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىحنير 54دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىعال قاسم سلمان372756 55دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمدباقر حسن218395 56دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىريم عامر ابراهيم9487 57دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىشهد خالد خلف218538 58دب



لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىصفا محمدسعيد رمضان9464 59دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىعذراء فؤاد وهاب9704 60دب

ر9678 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىزهراء احمد عبدالحسير 61إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىلينا علي عبدالمحسن9601 62إعدادي

ر عبدالمجيد9301 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىبسمة معيى 63إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىايات والء خلف401031 64إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىفرح نبيل فاضل372831 65إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىرتاج زياد عبدالجبار537239 66إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىساجدة قاسم كاظم9546 67إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىود طارق مهدي372883 68إعدادي

ي225170 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىهند حسن عبدالنير 69إعدادي

ان سمير احمد225991 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىادي 70إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىعذراء حمزة ناجح9658 71إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىزينب مصطفر احمد501500 72إعدادي

ية اكرم علي401121 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىدان 73إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىايالف عمر احمد323605 74إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىتارة محمد نوري501634 75إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىزهراء خالد عبدالحي225367 76إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىكوثر سعد حميد9616 77إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىهدى محمود عباس225587 78إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىريام احمد سلمان401231 79إعدادي

ر حميد9310 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىقطرالندى لجير 80إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىنور شمد محمود501522 81إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىشى ياش ثامر218500 82إعدادي

ر طارق مهدي372876 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىحنير 83إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىرغد خالد حسن225400 84إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىفرح عبداالمير علي5792 85إعدادي

نا رافد حميد537199 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىدي 86إعدادي

ر9491 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىغسق سعد عبدالحسير 87إعدادي

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىزينب بهاء حكمت501489 88إعدادي

ر فاضل501563 ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىان حسير 89إعدادي

90بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىزينة كريم حميد372842

91بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىمير عطية علوان9511

92بكالوريوسالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىبيداء محمد علوان372726

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىرحاب طالب هاشم9596 93دب

لومالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىشذى مهدي عبدالكريم9326 94دب

ةالمنصور121002الكرخ-بغدادأنيىنجالء يوسف جبار9772 95إعدادي

يمة14477 ي121003الكرخ-بغدادذكروليد عبدهللا ارح 1دكتوراهالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكربشار صبيح محمد373601 2دكتوراهالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد عياده خضير228288 3دكتوراهالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمهند اكرم رفيق373596 4ماجستيرالداود

ر احمد14409 ي121003الكرخ-بغدادذكرزيد ياسير 5ماجستيرالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمازن فاهم نعمة244046 6ماجستيرالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمصطفر مؤيد صالح373647 7ماجستيرالداود

يف14620 ي121003الكرخ-بغدادذكراسعد قاسم شر 8ماجستيرالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكراسامة محمد نوري228020 9ماجستيرالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد رعد عبدالحميد404634 10ماجستيرالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم جواد537430 لوم عاليالداود 11دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي طه عطوف373632 12بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعادل احمد فاضل227948 13بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد هادي عبدالرحيم537385 14بكالوريوسالداود



ي121003الكرخ-بغدادذكرفراس شمس عباس404698 15بكالوريوسالداود

ف502446 ي121003الكرخ-بغدادذكرعمر عصام ردي 16بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرفارس فؤاد نجمالدين537422 17بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعفيف مسلم جعفر14418 18بكالوريوسالداود

ر عماد حاتم537435 ي121003الكرخ-بغدادذكرحسير 19بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي حاتم حامد373518 20بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي عماد فؤاد404590 21بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرنورالدين لؤي فخري14544 22بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكررياض خليل احمد228143 23بكالوريوسالداود

ي502311 ي121003الكرخ-بغدادذكرصالح صالح حماد 24بكالوريوسالداود

ر جعفر535696 ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 25بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرزكريا يحير محمدعلي502393 26بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرياش عامر حميد228246 27بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد محمد14541 28بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكررافد حسن محمد14536 29بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرليث شاكر ابراهيم502431 30بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكربشير نجم عبد243807 31بكالوريوسالداود

ون502315 ي121003الكرخ-بغدادذكرسالم حسن ذن 32بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرسيف مؤيد ابراهيم404707 33بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرقتيبة هاشم محمد559634 34بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم جواد502411 35بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرزيد خوام محمد404624 36بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعالء هاشم محمد557792 37بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرسفيان عبدالوهاب عبدالقادر14391 38بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد يحير جهاد14610 39بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد ضياء عبدالحميد14529 40بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد وهاب حبيب537339 41بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرحارث اياد محمد537347 42بكالوريوسالداود

ر باسم محمد14416 ي121003الكرخ-بغدادذكرحسير 43بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد نزيه مجيد244374 44بكالوريوسالداود

ي14592 ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود حمود 45بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد537432 46بكالوريوسالداود

ر كاظم373526 ي121003الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالحسير 47بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس عبد557766 48بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي هادي مندب228094 49بكالوريوسالداود

ر535702 ي121003الكرخ-بغدادذكرسالم فاضل حسير 50بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد هشام عبدالواحد371856 51بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمعتصم مظفر وهيب373641 52بكالوريوسالداود

ون502440 ي121003الكرخ-بغدادذكرهشام حسن ذن 53بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرهشام عبدالعزيز حميد557782 54بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي فائق عبدالرزاق14422 55بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد رمزي فاضل373726 56بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكردوش مارن عدنان404617 57بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي اسعد عبدالعزيز228075 58بكالوريوسالداود

ي373605 ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي منهل صير 59بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمصطفر باسل مكي228136 60بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرخلدون عادل حمد502390 61بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد لؤي اسعد404656 62بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرامير عالء باقر373564 63بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكركرار صادق مهدي404734 64بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالهادي تركي373513 65بكالوريوسالداود



ي121003الكرخ-بغدادذكرحسام عبداللطيف حسن373747 66بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعدنان محمد كنعان502321 67بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد وسام محمدعلي373582 68بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعماد عبدالعزيز كاظم404683 لومالداود 69دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد373534 لومالداود 70دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي عادل محيالدين502452 لومالداود 71دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرامير يحير جهاد14384 لومالداود 72دب

ي121003الكرخ-بغدادذكربشار محمد احمد14469 لومالداود 73دب

ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد نجم عبد373677 لومالداود 74دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرباسم محمد سلمان445686 لومالداود 75دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد نارص243151 لومالداود 76دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالفتاح سعد502405 لومالداود 77دب

ي404631 ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد صبحي صير لومالداود 78دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرطه عثمان نعيم373611 لومالداود 79دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرمصطفر خالد احمد244116 لومالداود 80دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي عصام مجيد404744 لومالداود 81دب

ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد بشير مزهر535706 لومالداود 82دب

ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد عثمان نعيم373665 لومالداود 83دب

ي121003الكرخ-بغدادذكراثير نجم عبد14505 ةالداود 84إعدادي

ر228304 ي121003الكرخ-بغدادذكرفالح كاظم حسير ةالداود 85إعدادي

ي228070
ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد سعد نوسر 1ماجستيرالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرياش باسم بشير373711 2ماجستيرالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي زكريا يحير14448 3بكالوريوسالداود

ر وليد عبدالمجيد373531 ي121003الكرخ-بغدادذكرمعيى 4بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد خالد عبدهللا373624 5بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد حازم فرحان14367 6بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد ماجد502416 7بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي جعفر باقر228264 8بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن عاشور228150 9بكالوريوسالداود

س حسان طالب14431 ي121003الكرخ-بغدادذكران 10بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد علي طه373637 11بكالوريوسالداود

ر14500 ي121003الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن حيدر حسير 12بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرايمن ثامر كامل404686 13بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد رزاق مهدي537418 14بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرسامر رعد لطيف404455 15بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل محمد228005 16بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم عبدالعزيز243765 17بكالوريوسالداود

ر14370 ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد علي حسير 18بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكروليد عبدالرزاق صالح14413 19بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرسيف محمد عبدالصاحب535686 20بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد باسل محمدعلي14498 21بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكربكر خالد جمااللدين404421 22بكالوريوسالداود

ر طه حميد535711 ي121003الكرخ-بغدادذكرياسير 23بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرايهاب قاسم فخري14363 24بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمصطفر هشام عبدالواحد502363 25بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرحاتم كريم مطلك502402 26بكالوريوسالداود

ر14452 ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان حسير 27بكالوريوسالداود

ل14462 ي121003الكرخ-بغدادذكرعبدالرسول سالم عاد 28بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد محمد عصام373554 29بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد انمار شاكر404496 30بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد قبس محمدرمزي14506 31بكالوريوسالداود



ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر خضير14374 32بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالقادر غازي14404 33بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرسنان مازن هاشم14513 34بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد زيدان502443 35بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرفارس علي حسون14392 36بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عماد عبدالعزيز404671 37بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر كامل373620 38بكالوريوسالداود

ي537429 ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد زهير ناجر 39بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد خليل ابراهيم373699 40بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرطارق زياد عفيف227965 41بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرياش محمد عبدالكريم14527 42بكالوريوسالداود

ر علي خليفة404694 ي121003الكرخ-بغدادذكرحسير 43بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمرتصر عباس عذافة404757 44بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم محمود محمد373731 45بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي ستار جبوري14606 46بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعبيدة عامر مجيد228207 47بكالوريوسالداود

ي محمد244204
ي121003الكرخ-بغدادذكريوسف هاتر 48بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي حازم فرحان14373 49بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي حميد مجيد243866 50بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرخالد باسم بشير373706 51بكالوريوسالداود

ي373550 ي121003الكرخ-بغدادذكرمصطفر ماهر صير 52بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد جعفر14491 53بكالوريوسالداود

ي373546 ي121003الكرخ-بغدادذكرعمار هيثم هاد 54بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرحارث رسول مجبل373654 55بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرغياث عقيل طه228040 56بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرايهاب حميد مجيد404701 57بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكربسام باسل عبدالرزاق404668 58بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد عصام بهجت228199 59بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكراسماعيل هشام مهدي14427 60بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد باسم هاشم535683 61بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق موفق عبدالرزاق244074 لومالداود 62دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرعمر طالل اسماعيل14586 لومالداود 63دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرمصطفر عماد احمد373716 لومالداود 64دب

ي502425 ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد صابر عبدالهاد لومالداود 65دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي خالد عبدهللا371833 لومالداود 66دب

ش14437 ر صباح دروي ي121003الكرخ-بغدادذكرحسنير لومالداود 67دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي احمد عالءالدين535679 لومالداود 68دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدالقادر غازي228158 لومالداود 69دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرعمار محمد نجم373691 لومالداود 70دب

ر373670 ي121003الكرخ-بغدادذكروليد خالد حسير لومالداود 71دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد جمال14547 لومالداود 72دب

وري502356 ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالمحسن ام لومالداود 73دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرسجاد عقيل طه14521 لومالداود 74دب

ي121003الكرخ-بغدادذكرمصطفر صالح حميد537316 ةالداود 75إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرنور انمار شاكر404398 ةالداود 76إعدادي

ر243710 ي121003الكرخ-بغدادذكرمصطفر حيدر حسير ةالداود 77إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكريوسف مهدي عبدالرسول502408 ةالداود 78إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرنارص فراس عبدالموجود14568 ةالداود 79إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرمصطفر اياد فليح502385 ةالداود 80إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرمرتصر جمال حسون537433 ةالداود 81إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرمصطفر بيان نوري502334 ةالداود 82إعدادي



ي121003الكرخ-بغدادذكركرم صالح مهدي228258 ةالداود 83إعدادي

ر228015 ي121003الكرخ-بغدادذكرعمار علي حسير ةالداود 84إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالقادر فياض243992 ةالداود 85إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرمصطفر لؤي فخري227932 ةالداود 86إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرنضت محمد نارص502336 ةالداود 87إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرمظاهر عقيل طه14519 ةالداود 88إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرجعفر صادق مهدي404741 ةالداود 89إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي مصطفر احمد244719 ةالداود 90إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكريوسف ماهر صالح243125 ةالداود 91إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرزياد زكريا يحير14402 ةالداود 92إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عادل عمر243934 ةالداود 93إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرحسن احمد باقر228104 ةالداود 94إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد مصدق502360 ةالداود 95إعدادي

ر404311 ي121003الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن كريم ياسير ةالداود 96إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرابراهيم يوسف عبدالرحيم228229 ةالداود 97إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز عماد عبدالعزيز373688 ةالداود 98إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكررعد سعدون علي228084 ةالداود 99إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكريوسف محمد نارص537326 ةالداود 100إعدادي

ر244417 ي121003الكرخ-بغدادذكرطه سعد حسير ةالداود 101إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرعثمان عمر عصام502299 ةالداود 102إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكريوسف وسام محمدعلي371804 ةالداود 103إعدادي

ي404365 ي121003الكرخ-بغدادذكرحميد ثائر ناجر ةالداود 104إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرعمر احمد بديع404718 ةالداود 105إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرمجتير عقيل طه228046 ةالداود 106إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد موفق عبد404722 ةالداود 107إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرعلي قتيبه عبدالرزاق537340 ةالداود 108إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرمهيمن خالد عمر371771 ةالداود 109إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرايمن عالء باقر371811 ةالداود 110إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرمنتظر صادق مهدي502448 ةالداود 111إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد ضياءالدين نافع14511 ةالداود 112إعدادي

ر240566 ي121003الكرخ-بغدادذكرمرتصر عبد هللا حسير ةالداود 113إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرسجاد رياض عدنان244695 ةالداود 114إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرسمير سالم سهيل371815 ةالداود 115إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد نبيل ابراهيم537421 ةالداود 116إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكراوس اياد فليح537333 ةالداود 117إعدادي

ر537337 ي121003الكرخ-بغدادذكرابراهيم كريم ياسير ةالداود 118إعدادي

ر404328 ي121003الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد ياسير ةالداود 119إعدادي

ي373739
ى

ي121003الكرخ-بغدادذكرعمر فالح عبدالباف ةالداود 120إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادذكرمحمد فتحي كمال227956 121ماجستيرالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرمصطفر اسماعيل خليل557090 122بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكراحمد بديع سعيد404726 123بكالوريوسالداود

ر عبدالرضا عبود243273 ي121003الكرخ-بغدادذكرامير 124بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادذكرميثم سهيل نجم14550 125بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىمحاسن جلوب وسمي537315 1ماجستيرالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىحال طارق محمد373586 2ماجستيرالداود

ر373676 ي121003الكرخ-بغدادأنيىهدى خالد حسير 3ماجستيرالداود

ى عبدالرسول علي14381 ي121003الكرخ-بغدادأنيىبرسر 4ماجستيرالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسحر عامر نايف228297 5ماجستيرالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىنجالء خليل ابراهيم14614 لوم عاليالداود 6دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىشيماء علي محمد557079 لوم عاليالداود 7دب

اب228185 ي121003الكرخ-بغدادأنيىميسون خلف ذي 8بكالوريوسالداود



ي121003الكرخ-بغدادأنيىنغم محمدتوفيق علي404486 9بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىبسمة شفيق توفيق537386 10بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىهدى احمد هاشم14389 11بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسهاد اكرم محمد228028 12بكالوريوسالداود

ر502400 ي121003الكرخ-بغدادأنيىهدى محمد ياسير 13بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىوالء سليم توفيق502294 14بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسوسن خضير عباس373572 15بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىهدير محسن عبدالعزيز537420 16بكالوريوسالداود

الص فاضل اسماعيل535670 ي121003الكرخ-بغدادأنيىاخ 17بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىجنان حسن صفر537414 18بكالوريوسالداود

ة يحير جهاد14493 ي121003الكرخ-بغدادأنيىامير 19بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىعبير مجيب عبدالرزاق228130 20بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىوسن هاشم خالد14407 21بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىاسيل جمعة حسن535735 22بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىجيان احمد محمد535693 23بكالوريوسالداود

ي14516 ي121003الكرخ-بغدادأنيىنغم غالب هاد 24بكالوريوسالداود

ر جاسم537423 ي121003الكرخ-بغدادأنيىجميلة حسير 25بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسمية عثمان نعيم373660 26بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىايمان عباس نارص404711 27بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىصباح عبدهللا جير537344 28بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىعبير عبدالعزيز سعود228281 29بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىندى جعفر عباس404705 30بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد فهد14475 31بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىرنا صالح كريم404611 32بكالوريوسالداود

ي537427 ي121003الكرخ-بغدادأنيىاالء جمعة حماد 33بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىشى سعد عبدالعزيز557111 34بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىنور عبدالقادر عطا557771 35بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىهاله اسماعيل جزاع227989 36بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىفاتن عثمان نعيم373614 37بكالوريوسالداود

ي عبد535738 ي121003الكرخ-بغدادأنيىليل حاجر 38بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسندريال حسن عودة537426 39بكالوريوسالداود

ر علي373721 ي121003الكرخ-بغدادأنيىشفق حسير 40بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسناء حامد فياض14524 41بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىبلسم عادل عبدهللا228119 42بكالوريوسالداود

ي537428 ي121003الكرخ-بغدادأنيىنور جمعة حماد 43بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد كرير404653 44بكالوريوسالداود

ر14415 ي121003الكرخ-بغدادأنيىمينا علي حسير 45بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسباهيه رشيد احمد557085 46بكالوريوسالداود

فال عقيل طه228052 ي121003الكرخ-بغدادأنيىان 47بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسارة احمد باقر537416 48بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىحنان جابر حسون557789 49بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىتبارك ليث فؤاد502388 50بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىمثال عاصم مصطفر14495 لومالداود 51دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسوسن مهدي ضايع502372 لومالداود 52دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسناء حنا جورج227983 لومالداود 53دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسوسن محمود كيطان14458 لومالداود 54دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىاسماء مري كاظم404679 لومالداود 55دب

ر محمدعلي14434 ي121003الكرخ-بغدادأنيىاالء حسير لومالداود 56دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىضمياء عبدالكريم سعود228058 لومالداود 57دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسلوى احمد محمد535722 لومالداود 58دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىورود عبدالحميد عبدالرزاق243361 لومالداود 59دب



ي121003الكرخ-بغدادأنيىاسماء خضير عباس14386 لومالداود 60دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىاشواق هيبة عبدالسادة404714 لومالداود 61دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد قجوم557797 لومالداود 62دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىعذراء قاسم عبدالمجيد404627 لومالداود 63دب

فال محمد حمزة557776 ي121003الكرخ-بغدادأنيىان لومالداود 64دب

يا خلف محمد502381 ي121003الكرخ-بغدادأنيىدن لومالداود 65دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىاناس وليد جمعة373528 لومالداود 66دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسارة عبداللطيف حسن537431 لومالداود 67دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىانعام حميد مجيد404567 لومالداود 68دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىامل محمد نجم373681 لومالداود 69دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىزينب اسماعيل حميد227941 لومالداود 70دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىرغد هاشم بكر228063 لومالداود 71دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىرفل طالل هيبة559629 ةالداود 72إعدادي

ق هادي رضا14581 ي121003الكرخ-بغدادأنيىاستير ةالداود 73إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسحر رحيم عودة14596 ةالداود 74إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسندس فتاح عواد557759 ةالداود 75إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىحال يحير جهاد537419 ةالداود 76إعدادي

ر537424 ي121003الكرخ-بغدادأنيىفاطمة علي حسير 1ماجستيرالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىرؤى حميد جاسم14577 2ماجستيرالداود

ر14457 ي121003الكرخ-بغدادأنيىبتول علي حسير 3ماجستيرالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىزهراء اسعد احمد14399 لوم عاليالداود 4دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسماح ثائر فاضل14488 5بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسحر عامر احمد560662 6بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسحر محمد عبدالكريم14532 7بكالوريوسالداود

نا لؤي احمد14398 ي121003الكرخ-بغدادأنيىدي 8بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىدعاء نجم عبدهللا373701 9بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىاية عادل محمد14460 10بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىشى طاهر محمود404620 11بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىرؤى رشيد احمد557123 12بكالوريوسالداود

يا رعد لطيف404642 ي121003الكرخ-بغدادأنيىدال 13بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىاية علي سلمان373522 14بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىنرسين عبدالرضا عبود14465 15بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسمر خنجر ورور404787 16بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىهبةالرحمن حبيب ابريسم502353 17بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىهاجر لؤي احمد14394 18بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىنجوى صباح مهدي537415 19بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىزينب علي طه373627 20بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىريم عبدالرضا عبود14463 21بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىهدى حارث نعمان535709 22بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىمروة فراس فاضل227974 23بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىميس مؤيد محمد537434 24بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىعذراء حمد جاسم535744 25بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىنبا مثير مؤيد404748 26بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىرؤى زهير توفيق502420 27بكالوريوسالداود

ر نبيل عبدهللا537381 ي121003الكرخ-بغدادأنيىحنير 28بكالوريوسالداود

وف عبيد جاسم373694 ي121003الكرخ-بغدادأنيىشر 29بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىرفل عبداللطيف حسن373743 30بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىزينب خالد مؤيد14472 31بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىفرح صادق مهدي404738 32بكالوريوسالداود

سان كمال14503 ي121003الكرخ-بغدادأنيىبنار اح 33بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىرسل وليد خلف560226 34بكالوريوسالداود



ي121003الكرخ-بغدادأنيىاسيل غسان فرج14484 35بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسحر علي سلمان228236 لومالداود 36دب

يا محمد عبدالكريم244666 ي121003الكرخ-بغدادأنيىدن ةالداود 37إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىمالك مؤيد عبدهللا14455 ةالداود 38إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىفاطمة علي عماد404353 ةالداود 39إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىريام مصطفر عامر535689 ةالداود 40إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىمريم عماد احمد404395 ةالداود 41إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىطيف علي سلمان502428 ةالداود 42إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىنوران عماد سعيد14450 ةالداود 43إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىعبدهللا علي عبدالعزيز404640 ةالداود 44إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىفاطمة علي فائق14424 ةالداود 45إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىثريا خالد مؤيد244056 ةالداود 46إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىشهد علي طالب244316 ةالداود 47إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىميار مؤيد محمد537417 ةالداود 48إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىزينة زياد عفيف404408 ةالداود 49إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىهاجر طه حميد535715 ةالداود 50إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىهبة مصطفر احمد14439 ةالداود 51إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىلم محمد طالب371847 ةالداود 52إعدادي

ي121003الكرخ-بغدادأنيىميسلون سليم توفيق502436 53ماجستيرالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبداالزل عبدالرزاق14379 54بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىاسماء فؤاد عبدالقادر228308 55بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسناء محمد حميد14590 56بكالوريوسالداود

ي121003الكرخ-بغدادأنيىريتا حنا جورج14487 لومالداود 57دب

ي121003الكرخ-بغدادأنيىسهام صالح كاظم14432 ةالداود 58إعدادي

1دكتوراه(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعلي جابر عبدالوهاب373917

2ماجستير(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمحمد عماد حسن240262

3ماجستير(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي عباس373901

4ماجستير(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعمار سلمان خزعل2884

5ماجستير(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكراحمد عبود علي536967

ي نصيف240715
6ماجستير(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرلطيف غير

7ماجستير(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرحسام كريم عبدالسادة501858

8ماجستير(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل حامد413621

9بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد اللطيف عبدالرزاق427903

10بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمصطفر عالء عبدهللا501874

11بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكراحمد رشيد جاسم2905

12بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرفؤاد محمد صبحي240277

13بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم رضا501853

14بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرشامل عبدالباري عمر413634

ي2956
ى

15بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعمار جعفر باف

س محمود شاكر2943 16بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكران

ر413652 ب علي حسير 17بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرادي

18بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكراحمد سعيد محمد413622

19بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعلي زياد عاكف413640

20بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرغسان عادل موس2916

21بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالجبار عبدالقادر501868

22بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد محمد2870

23بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرسنان جعفر صادق477100

ر خالد عزيز2880 24بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرحسير

25بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرايهاب لواء محمد رضا240314

26بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرسالم سلمان عايد240780

27بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرحيدر حميد حسون413617



28بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكراحمد حميد مجيد241538

29بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعمار مصطفر عاصم عبدالرزاق373861

30بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعثمان خالد سعدهللا501863

31بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرياش زهير سعدهللا413644

ش2928 32بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم ده

33بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرياش جاسم محمد240777

34بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق حميد مجيد241305

35بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكراركان قحطان قاسم2889

36بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعلي عزام جواد2899

37بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعمار جمعه عبد373915

38بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمحمود سعد محمد2891

39بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكراسامة سالم جبار501871

40بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعمار صادق ولي2872

ر560779 41بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرايمن رعد حسير

42بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرياش عالء عبيد2894

43بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعلي وليد حميد2951

44بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرحسام عبدالرزاق كاظم413639

45بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكررفل احمد خلف240731

46بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكررباح احمد مهدي2936

ي373808 47بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمحمد لؤي ناجر

48بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمقداد ظافر عامر373875

49بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرابراهيم اكرم زيدان413645

ي2955
ى

50بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمهدي جعفر باف

51بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرشمد ناطق سليم2888

52بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمصطفر يوسف غضبان2909

53بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكريوسف عيدان بلم560783

54بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرحسن سعد حسن413646

ر2881 55بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعمر علي حسير

56بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمصطفر ثائر منعم501881

57بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكراحمد حافظ سلمان560772

58بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرزيد اسامة نافع536968

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمازن ابراهيم عبداللطيف413623 59دب

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكركاظم مصطفر عثمان560710 60دب

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرسلمان هاشم توفيق2950 61دب

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكررضا فيصل عبود413619 62دب

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكروسام جمال فواز2903 63دب

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعمر مصطفر عاصم عبدالرزاق413625 64دب

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرماهر قاسم هاشم501842 65دب

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمحمد هشام سعدهللا501841 66دب

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمحمد طه احمد476800 67دب

ر240163 ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعبدالجبار محمد ياسير 68إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرحسن فالح سالم240186 69إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمحمد اسامة نافع501870 70إعدادي

1ماجستير(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رضا فيصل373891

لوم عالي(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرسيف حميد مجيد2944 2دب

3بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر خضر كريم2945

ر2898 4بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرسيف عصام حسير

5بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمحمد صفاء مهدي2962

6بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمصطفر سالم يحير536959

7بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرزيد نمير طه2876

8بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمحمود زاهر عبدالحميد240624



ر انمار حميد501876 9بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرحسنير

10بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرطيف طالب حاتم560748

11بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمحمد زاهر عبدالحميد240431

12بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالنارص مرزة2938

سان محمد رضا240700 13بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعلي اح

14بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعمر سامي عبدالحميد2900

15بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرحارث عبدهللا اسماعيل240692

16بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكريحير باهر جابر2874

17بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرابراهيم ماجد سعدهللا240238

18بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمحمد باهر جابر2869

19بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرشمد محمد صالح2904

20بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمهيمن ليث محمد373905

21بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكراحمد رسول فاضل2902

ي373867
22بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمصطفر فهد راصر

23بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرشمد ماجد سعدهللا240288

24بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمحمد سامي عبدالحميد2953

ب240753 25بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمهدي نزار ادي

26بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرحسن احمد صباح2957

فقار عبدالباسط حميد536152 27بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرذوال

28بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرشمد طارق رشيد373822

29بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد هاشم240245

30بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرفالح حسن مهدي2930

31بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعلي هاشم توفيق2947

32بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد محمد2954

33بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعمر خالد كمال373830

34بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعلي صفاء عبيد240234

35بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعمار ياش صالح560762

ر373928 36بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرفيصل سعد حسير

37بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرايرس سعد نجيب373849

38بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرريام وليد جاسم240223

39بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعلي عامر عياش373895

ر محمد حسن2886 لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرتحسير 40دب

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعلي نجم عبدهللا560758 41دب

هان ويس560766 لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمحمد شر 42دب

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرطه ماجد سعدهللا240165 43دب

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرخلدون يونس عبدالخضر2910 44دب

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمصطفر كاظم مصطفر2925 45دب

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكراحمد مصدق حسن2917 46إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرالحسن احمد محمد501835 47إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعلي فارس حسن240552 48إعدادي

دين هاشم241424 ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعمر عمادال 49إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرحسن يوسف عطا2923 50إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمصطفر قصي خضير560745 51إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعمر عالء عبدهللا501885 52إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرياش لطيف عبدالعباس240485 53إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكررضا صالح كاظم501889 54إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمجتير صفاء عبيد240576 55إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكراسامة محمد كامل536971 56إعدادي

دين هاشم240725 ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرخالد عمادال 57إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعلي اسعد صالح395041 58إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرفاضل مازن فاضل560715 59إعدادي



هللا536949 ر خير ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعمار ياسير 60إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعمر قصي عبد536972 61إعدادي

يف240656 يف كمال شر ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرشر 62إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكراحمد اياد حسن373932 63إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكراحمد نبيل شناوة501855 64إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمحمد صفاء محسن241932 65إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمحمد لطيف عبدالعباس560735 66إعدادي

سان محمدرضا240294 ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمصطفر اح 67إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمصطفر عماد خليل501848 68إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرابراهيم احمد حميد240597 69إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرخضر عباس عبدالخضر240959 70إعدادي

ر صفاء مهدي2958 ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرحسير 71إعدادي

ي2893 ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمصطفر رعد حمود 72إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمسلم عقيل كاظم2877 73إعدادي

ب240307 ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمرتصر نزار ادي 74إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعلي خميس نعمان241368 75إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرحافظ ظافر محمدعلي240300 76إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمختار عزيز عبد240267 77إعدادي

ب علوان240763 78بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرنزار ادي

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمدحت عبدهللا ابراهيم2868 79دب

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي حسن240451 80إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرمياد طالب خلف240377 81إعدادي

ر حسن برهان413649 ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرحسير 82إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادذكرابوبكر نوري صالح501859 83إعدادي

1دكتوراه(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىتغريد حنون علي2926

2دكتوراه(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىشاب محمد محمود413631

3ماجستير(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىوفاء ابراهيم عيىس413630

4ماجستير(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىعال عبدالكريم نوري2885

ر سلمان373801 5بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىحنان حسير

ي هندي240284 6بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىايمان ناجر

7بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدالجبار علي2934

8بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىشيماء صباح سعيد2883

ر536962 9بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىامل خالد محمدامير

10بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىثريا عبدالمنعم عبدالحميد373880

11بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىرنا نوري عبدالرضا536975

ر سلمان373886 12بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىامال حسير

ر501880 13بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىعمار علي حسير

14بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىاوفيليا جمال فواز2932

15بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىرواء فالح حسن2911

16بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىخولة عبد جميل2961

ر لفته413636 17بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىرغد عبدالحسير

ى عماد محمد536979 18بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىبرسر

19بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىهيفاء مدلول لفته2960

20بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىدعاء حميد جاسم413628

21بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىيرس حميد نصيف240708

22بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىاالء هادي محمد373871

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىعروبة كامل عبدعلي241397 23دب

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىانعام عبد جميل560740 24دب

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالفتاح قاسم240773 25دب

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىسهاد عباس عبدالجليل2895 26دب

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىوفاء عطاهللا عبد501840 27دب



لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىاالء جابر عبدالوهاب2901 28دب

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىاسماء سعد محمد241454 29دب

ان خلدون فواز2931 لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىودي 30دب

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىهند هيثم سلمان501865 31إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىميس محمد نوري501861 32إعدادي

1بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىراية حميد نصيف240717

2بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىسارة طارق رشيد373855

3بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىهبة ليث عبدالرزاق373814

4بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىشهد سمير عبدالرحمن536976

5بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىشمس صالح سالم240197

6بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىسم وليد جاسم240203

7بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىسالي قيس محمد240734

هللا536981 ر خير ر ياسير 8بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىحنير

وق عماد عبد2913 9بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىشر

10بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىريم عالء محسن240248

11بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىرواء عماد عبد2912

12بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىدعاء عبدهللا محمد2952

13بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبدالوهاب عويد241058

14بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىميسم شكيب حسون2920

15بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىفاطمة مهند ممدوح241139

16بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىاسيل مهدي زيدان240703

ر خالد عزيز2941 17بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىياسمير

18بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىزينب خالد عزيز2915

19بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىرشا نوري عبدالرضا413641

20بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىنرجس محمد سليم501845

21بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىسماح ناطق سليم373839

22بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىنورا رافد كامل240696

23بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىمريم شكيب حسون2919

24بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىتيسير خليل اسماعيل501886

25بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىالرا احمد صباح2866

26بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىمروة محمد سليم501891

27بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىهدى وليد جاسم240207

28بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىشهد وليد جاسم240172

29بكالوريوس(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىهبة عرفان عثمان373912

لوم(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىهالة فوزي عبد241596 30دب

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىمروة رائد خالد240317 31إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىفاطمة اياد طارق413632 32إعدادي

ج صباح عبدالحسن413642 ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىاري     33إعدادي

ي2914
ى

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىتبارك جعفر باف 34إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىنبا عمر علي240695 35إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىبلسم شكيب حسون240752 36إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىسنديان اياد حسن373922 37إعدادي

ب501847 ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىشمس انمار ادي 38إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىتسنيم وسام عبدهللا413615 39إعدادي

ة(الحارثيه)القادسية 121004الكرخ-بغدادأنيىبراء محمد محمود536964 40إعدادي

1دكتوراهالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعادل راشد عبدعلي514841

ر554995 2دكتوراهالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرلؤي علي حسير

ي445638
3ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراسعد فنجان ناسر

4ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعمر هديب سعدون326335

5ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادذكربالل عادل مهدي514981

6ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمثير محمد عبيد445569



ر445532 ر فاضل حسير 7ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحسير

8ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرهاشم جابر شاكر323813

لوم عاليالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرنصير ابراهيم حسن445547 9دب

10بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرفراس عدنان محمد514740

11بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرخالد محمود محمد514860

12بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراحمد هاشم صالح323702

13بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحسام محمد ابراهيم95390

14بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالهادي سلمان323766

ر514902 15بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعدنان قصي عبدالحسير

16بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمد يوسف محمدعلي94922

17بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرشحان طريف شحان95373

18بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعمر عادل فاضل323952

ر323791 19بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكررياض علي حسير

ي كاطع445608
20بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمظفر عبدالغير

21بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرخضر عبدالمنعم خضر445515

22بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعمر علي عبود95016

23بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكروسام حسن نارص95199

غام خالد الزم560495 24بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكررصر

25بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرفريد فائز عبداالمير514931

26بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرغسان سالم كاظم95426

27بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمد سهام ابراهيم325997

28بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراحمد جواد عباس326376

29بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرنبيل طه محمد514955

30بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمثير جواد كاظم326049

31بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرظافر حمزة حمود514825

32بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمنيب محمد علي95171

33بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكروالء سامي جبار323785

34بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحيدر عيىس عكاب94905

35بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرامير عالء محسن422122

36بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد جواد419126

ي422407 ي سواد 37بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحامد ناجر

38بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالجبار عبدهللا94992

39بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكررياض فاضل كاظم326449

ر514743 40بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرايثار عالء حسير

يف324636 41بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد شر

42بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراسامة عبدالستار عبدالرزاق514998

43بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحسن رحيم عبيدة94913

44بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدالجبار محمود422206

45بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكروائل ربيع ركاض326342

46بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرزيد صالح شاكر445642

47بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعلي جواد كاظم445517

ي422198
ر خليل منحر 48بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحسير

49بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرطيف احمد عبدهللا445611

50بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم احمد445589

51بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراحمد خالد كاظم445579

52بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحسن حامد عبدهللا480400

53بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرهاشم عيىس عكاب94897

54بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرامير عباس رؤوف422259

55بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعالء محمد ابراهيم422103

56بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرميرسة احمد مهاوش422229

57بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرامجد عبدالرضا كريم326176



58بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرسمير امير عباس422486

ر445545 59بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل حسير

60بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراحمد حمودي محمود445593

61بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرسدير حسن عباس421804

62بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحيدر كاظم علوان95564

63بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمد خليفة موس422239

64بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعباس خضير عباس445640

65بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمعاذ محمدعلي صالح555001

66بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد خليل445627

يل514833 67بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمد قيس دخ

68بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعمار حازم محمد552846

69بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراسامه ثامر مظهر445424

70بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعلي حمودي عذاب445387

71بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد عبدالستار445398

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعدي عبدالوهاب ابراهيم515019 72دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرفارس جميل نوري554991 73دب

ي421695 لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرسالم عبدالرسول ناجر 74دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرفراس يونس محمد326239 75دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرهادي صالح جواد95506 76دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعلي صالح شاكر95430 77دب

ي554982 لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدالرسول ناجر 78دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرثامر عمران غربال514915 79دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمد حبيب رضا514975 80دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرسيف جبار نعمة445575 81دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعقيل اسماعيل خليل94963 82دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمد حافظ عواد323921 83دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرماهر محمد عبيد324723 84دب

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكركاظم علوان كاظم95070 85إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرجودت قادر مجيد323645 86إعدادي

ر علوان عباس95271 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحسير 87إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرشعيب عبدالرزاق محمود560492 88إعدادي

ي محمد422504 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراحمد ناجر 89إعدادي

ي عبداالمير323885 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراسامة صير 90إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمد صيوان محمد323962 91إعدادي

ر عبدالكاظم جواد445565 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحسير 92إعدادي

ر محمد514924 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرثائر تحسير 93إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحامد احمد علي95356 94إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرخليل ابراهيم احمد323663 95إعدادي

1ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرايهاب احمد فاضل445523

2ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراسامة كريم رشيد324848

3ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرزيد عبدهللا عزيز554685

ش445445 لوم عاليالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراسان سامان دروي 4دب

5بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرطه عبدالجبار سالم325895

6بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعمر جبار كاظم445632

7بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعقيل عبود حسن445620

ر ماجد مهدي94974 8بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحسير

9بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعادل كامل اقبال95230

10بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعباس سامي محمد515037

11بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرامجد علي سعيد95062

12بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرزيد احمد عبدهللا95209

ي سعد فائق324897
13بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرهاتر



14بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدالرحمن محمود445534

15بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن ابراهيم514890

ي323685 16بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمروان حامد حماد

17بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراحمد سلمان داود95136

18بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرصادق امير عباس95167

19بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمد محي عباس323612

20بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراحمد رعد اسود95364

21بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرسند ماهر عبدالواحد445563

22بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرخطاب سعد كامل95281

ر ابراهيم كامل514750 23بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحسير

24بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحامد مجيد حامد514908

25بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرهشام علي حسن515007

26بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحذام علي كاظم445543

27بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرصالح علي سعيد95552

28بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعزالدين طه ياس325948

29بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد طاهر514877

30بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرماهر ليث عاصي554986

31بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعلي امير عباس95160

ر324592 32بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرقصي عبدالوهاب حسير

33بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرصفاء مالك نعمة422449

34بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمد توفيق حميد94949

35بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعلي عبود حسن445614

س ضياء صبحي445561 36بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكران

ر علي445600 37بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرفيصل حسير

38بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرموس طالب نجم326339

39بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكررعد سعدون محمد422510

40بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد ابراهيم323867

41بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرجعفر عبود حسن445410

ر422433 42بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسن حسير

43بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عدنان محمد445602

44بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل كاظم95204

ي555008 45بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرلؤي سعدي صير

46بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكركرار نارص خلف514993

47بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمرتصر كمال تكليف94955

48بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعلي عباس رؤوف323972

ي326386 لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز باسم حمود 49دب

ي حنيش514758
لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعلي راصر 50دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرسيف محمد غازي422213 51دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالجبار سالم324618 52دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعلي عماد خلف95247 53دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعمر محمد عبدالجبار323914 54دب

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد محسن514647 55إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرخليل اسماعيل عدوان445623 56إعدادي

ي554806 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعمربن الخطاب جاسم حمود 57إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرخطاب وائل ربيع326330 58إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرايمن جودت قادر323623 59إعدادي

ي سلمان326321 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمود هاشم ناجر 60إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالسالم خالد323930 61إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرنورالدين عباس فاضل325984 62إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعبدهللا اياد احمد95316 63إعدادي

ر صالح عبدهللا324493 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحسير 64إعدادي



ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكريوسف فراس يونس514755 65إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراحمد رشاد محمد445538 66إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعلي توفيق حميد94945 67إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرنعيم هاشم جابر326237 68إعدادي

ر323674 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرامير كامل حسير 69إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمثير فراس فوزي554798 70إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعلي وليد عمر95286 71إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحذيفة ضياء خضر514895 72إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعمر عدي صبحي515012 73إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكررائد عبيد يعكوب326400 74إعدادي

ر محمود خضير95261 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحسير 75إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكربكر وليد عمر95300 76إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمصطفر مثير عبدالستار322835 77إعدادي

ر علوان95238 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعمر حسير 78إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمدالجواد قاسم سلمان514666 79إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمنتظر سعد عبد445375 80إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد محمدنوري95000 81إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمصطفر كمال الدين جمعة554809 82إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراحمد سعد حميد514990 83إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعبدهللا غسان عبدالكريم445556 84إعدادي

ي422068 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراحمد نوفل حمود 85إعدادي

ر اسماعيل325912 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ياسير 86إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمحمد باسم احمد445407 87إعدادي

والفضل عباس جاسم445401 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراب 88إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحيدر ضياء عباس445442 89إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرفهد عبيد يعكوب326406 90إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرامير ارشد اياد554999 91إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعمر احمد رشيد445635 92إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعثمان وليد سعود326072 93إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالرزاق عبدالوهاب514962 94إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكريوسف وسام محمد95110 95إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالسالم عباس422536 96إعدادي

ر445236 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرمنتظر جمعة ياسير 97إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراحمد رياض عبدالكريم445486 98إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرقصي ماللك اسماعيل326214 99إعدادي

ر رعد محمدعلي326418 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحسير 100إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكراكرم وسام محمد95115 101إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرقتيبة سعد محمود554795 102إعدادي

103بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحيدر ناظم صدام95268

104بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرسامر فريد سعيد445588

ر احمد عبد554998 105بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرحسير

106بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرصفاء كاظم لفته554979

107بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعمار محمدعلي جابر445551

108بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكروسام محمد عبيد95122

ر احمد323650 109بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادذكرنبيل حسن مهدي95475 110دب

ي95043 1ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىانعام جبار حماد

2ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىهبة اسامة عالءالدين95379

3ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىسحر ماهود محمد445557

4ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىبراء حميد رشيد95323

ر422335 5ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىسماء جمعة ياسير



سام فاضل عباس445583 6ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىان

لوم عاليالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىمير حامد طاهر445618 7دب

لوم عاليالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىمروة جواد كاظم554980 8دب

لوم عاليالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىهند عاصي خليل554988 9دب

10بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىميساء خضير عباس514871

11بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىزينب علي ضاجي323851

12بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىعبير عدنان عباس514986

ى خليل ابراهيم94987 13بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىبرسر

14بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىعروبة عبدالقهار عبدالسالم515002

15بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىازهار هادي مجيد422085

ي445630
16بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىليل قصي عبدالغير

17بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىرجاء ماجد محمد514882

وق عبدالمنعم عليوي95028 18بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىشر

19بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىرشا خالد محمود515027

20بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىندى حامد طاهر515035

21بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىايمان كريم علي514988

22بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىوداد احمد عبدهللا554983

23بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىحنان هادي عبدعلي95293

ر323902 24بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىسعاد عبدالحمزة حسير

25بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىزينب حمد سالم326348

26بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبداالله عبدالستار445560

27بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىوصال محي حسن326295

28بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىملوك شاكر عباس422547

29بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىسهاد رحيم فتاح514910

30بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىبلقيس قاسم عبدالحميد560494

31بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىاسيل عبدالمجيد عبدالحميد95126

32بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىسندس عبدالغفور سعيد445505

33بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىرغد خالد موس422074

34بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىمها خضير عباس514942

35بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىامنه عبدالرزاق سلمان422497

36بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىنرجس محمد عبيد422186

37بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىزينة فاضل رشيد445447

38بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىتغريد عيدان علي323938

39بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىسمر ضياء عبد95332

ر نصيف323604 40بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىهدى عبدالحسير

41بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىصفا رائد اسماعيل514716

42بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىسيناء حسن زيدان514945

43بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىسناريا احمد علي323778

ى غالي سعد422220 44بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىبرسر

ي445597
ى

45بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىازهار خالد رزوف

هام فيصل خزعل445519 46بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىري  

47بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىمروة عبدهللا سلمان323891

48بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىغفران علي خضير248882

49بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىعبير عادل جليل445586

50بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىسمر عدنان حميد555940

51بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىشيماء حامد عبود445319

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىبشائر كريم علي422347 52دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىلبير عبدعلي عبدالرزاق422247 53دب

ر514949 لومالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىنرسين مهدي حسير 54دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىسهاد طارق عباس95035 55دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىمي كاظم حسن422367 56دب



لومالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىغفران جاسم هذال95010 57دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىحوراء عدنان سلوم445435 58دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىسناء قاسم عبدالزهرة514850 59دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىليل محمد رشيد445451 60دب

يا خضير خليل326253 لومالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىدن 61دب

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىايناس علي حمزة445605 62إعدادي

ي95144
ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىسارة اياد سبيى 63إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىايناس سويدان ركاض323751 64إعدادي

1ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىدعاء عبدهللا سلمان323678

2ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىزهراء حيدر عبود445535

3ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىلم فاضل نايف323817

4ماجستيرالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىشهد محمدعلي صالح95337

لوم عاليالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىرانية محمد شاكر95309 5دب

6بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىفرح ضياء منصور323707

7بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىبيان عبدالكريم احمد555000

ي554803 8بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىهاجر جاسم حمود

ر422191 نا صالح حسير 9بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىدي

10بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىنجاة رعد محمدعلي95051

11بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىفاطمة كريم لفته445337

ي326022 12بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىرغد محمد هاد

13بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىهدى جاسم مسلم422358

14بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىمنار فاضل عباس326149

15بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىميس علي خضير95520

16بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىرسل خالد عبدعلي94929

17بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىريم قيس خوام326368

18بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىاشاء طارق محمدسعيد445577

19بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىرسل كريم لفته515023

20بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىرسل ضياء منصور326158

21بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىفرح رافع عباس515016

22بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىالزهراء ثامر مظهر445617

ي355776
ى

23بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىايات محمد رزوف

24بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىسحر محي عباس323844

25بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىاية سعد عبود326313

ر صباح نوري95254 26بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىنرمير

27بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىاالء جابر عباس445458

ر323693 28بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىمروة عبدالرحمن ياسير

29بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىزينب علي عبدهللا422267

30بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىمها ضياء عبد95192

31بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىعلياء جبار عبدالرزاق324545

32بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىاالء محي عراك95461

33بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىرفاه فراس عباس323945

34بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىشهد مثير عبدالستار445391

35بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىنورس محمود خضير95151

36بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىسارة قيس خوام326353

37بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىمريم فالح حسن515029

38بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىرغد ثبات عبدالمحسن555004

39بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىاسيل جليل عبد323617

40بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىهالة رعد عبود326283

ر جواد كاظم326196 41بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىحنير

42بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىاروى احمد عبدهللا422441

43بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىرسل رياض عبدالكريم445541



44بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي عبدهللا422302

ي ناطق محمد94980
45بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىاماتر

46بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىامامه نبيل عبدالواحد326371

يف323875 47بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىشهد محمد شر

ي554801 48بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىهديل جاسم حمود

49بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىسارة فاضل عباس555006

50بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىامنية محمدعلي صالح95341

51بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىرنا عباس رؤوف323966

ر محمد عبيد422112 52بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىرياحير

53بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىرؤى منذر خالد323802

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىاوس احمد خضير326250 54دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىحنان محي عباس323829 55دب

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىاشاء كاظم حسن95438 56دب

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىفاطمة كاظم علي445526 57إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىوفاء خوام مناجي326246 58إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىلينا فالح حسن514969 59إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىنور احمد عبدالجبار94996 60إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىمروة محي عراك324760 61إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىرونق حاتم محمود324650 62إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىرند حاتم محمود326117 63إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى نارص خلف514633 64إعدادي

يا يقضان بشير95100 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىدال 65إعدادي

ي421683 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىضح عاد هاد 66إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىرنا باسم احمد445414 67إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىسارة نبيل حسن326454 68إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىسارة عمار شاكر323988 69إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىشمس جاسم عمران514767 70إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىندى ضياء عباس445530 71إعدادي

ي555012 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىدعاء سعدي صير 72إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىغادة ثامر برد514704 73إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالرزاق عبدالوهاب326327 74إعدادي

ر515030 ية غفار حسير ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىدان 75إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىطيبة عامر خلف95183 76إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىمريم ثامر مظهر326132 77إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىهدى عامر خلف95176 78إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىايات جواد كامل421708 79إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىتبارك محمد عبدالجبار95148 80إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىنور ثامر مظهر326139 81إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىهاجر قيس خوام326363 82إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىزينب فاضل عباس555003 83إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىزينب كاظم علي445527 84إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىتبارك كريم لفته445370 85إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىرواى صفاء عبدالعباس323633 86إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىنور ضياء عباس445508 87إعدادي

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىهديل عادل راشد514844 88إعدادي

ر علي95481 89بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىميسون عبدالحسير

90بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىوسن محسن علي95450

91بكالوريوسالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىزينب زيدان عباس445572

ة ضياء جابر324622 لومالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىنادي 92دب

ي94936
ى

لومالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىهدى خالد رزوف 93دب

ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىسعاد محمد نوار445503 94إعدادي



ر علي555178 ةالسيدية141005الكرخ-بغدادأنيىشيماء حسير 95إعدادي

اب307266 ر ذي 1دكتوراهالبياع151006الكرخ-بغدادذكررائد عبدالحسير

2ماجستيرالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد زيدان علي106447

3ماجستيرالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعمار كريم عبدهللا459624

4ماجستيرالبياع151006الكرخ-بغدادذكرماهر حمود كاظم553488

5ماجستيرالبياع151006الكرخ-بغدادذكرغسان فارس سلمان553552

لوم عاليالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرزاق حسن460101 6دب

لوم عاليالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاضل فرمان106434 7دب

لوم عاليالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاضل عباس318285 8دب

9بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعماد نصيف يوسف307642

ر105731 10بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرسالم نوار حسير

11بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحيدر محسن عودة459361

12بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرسعد عبيد حسن307463

ي105894
13بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرميثم عبدالحسن راصر

ر زبالة318005 14بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسير

15بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكروالء طه جلوب459343

16بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكركاظم رشيد جواد460216

17بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرفائز صالح عليوي459421

ر علي جايد553484 18بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسير

ي105847
19بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرماجد جمعة راصر

20بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرطالب صاحب صالح553824

21بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعباس كاظم محسن459997

22بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرهشام اسماعيل كنيهر459628

23بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل محمود553470

ر553440 24بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد خالد حسير

25بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرهيبت جعفر علوان106528

26بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكربشار احمد هندي553479

27بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرقتيبة سالم علوان106384

28بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكروليد خالد عبيد106374

29بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراياد موحان عبدهللا307605

ف علي محمد460054 30بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراشر

ر553689 31بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمهدي سعدي حسير

ر553471 32بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرفراس حسن حسير

33بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسن علي سكران460056

34بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي محمد ابراهيم553441

35بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعالء خليل حسن553450

36بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكربشار حيدر علي553898

37بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسن اياد عبدالرزاق553860

38بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعامر حامد عبدالسادة459166

39بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكروسام عالء جواد307659

40بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم سلمان459250

41بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرخالد وليد ابراهيم460061

42بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالجليل ابراهيم553887

43بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسام اكرم حسن106217

44بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرايهاب نزار عباس459633

ي جسام106477
45بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرفراس غير

46بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعالء بدر عبدعلي106076

47بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم تكليف460126

48بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعمار عالء جواد307278

49بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرفرات عبدالعزيز حبيب106554

50بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحيدر عواد كريم459236



51بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرخالد ابراهيم خضير307308

52بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد علي صادق553868

س عبدالكريم صالح307672 53بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكران

54بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكاظم عليوي459090

55بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرجعفر قاسم احمد307576

56بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرايهاب خالد عبيد106485

س هادي نارص106570 57بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرادري

58بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد اسعد كاظم459187

59بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي داود سلمان553926

ل مجيد106274 60بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد داخ

61بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرضياء حميد خضير553865

62بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرفراس جواد عبد460071

63بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرزاق مصحب459400

ر105666 64بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرماجد سامي حسير

65بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحيدر مصدق عبدالسادة318125

ر307404 66بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكريوسف عالء عبدالحسير

67بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن صادق317301

ر553929 68بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد جليل حسير

69بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكررامي ماهر سلمان106239

70بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم رشيد460273

71بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمهند محمد كاظم106586

72بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحيدر صباح محمدجواد106269

ي صالح459181
73بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرياش هاتر

ي307400 74بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد سالم عبدالهاد

75بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكروسام محمد جدوع307312

76بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي عبدالصاحب460063

77بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد مهدي عبدالصاحب553452

78بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرغفار مصدق عبدالساده318198

79بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمهيمن علي سكران553806

ي307450 80بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد باسم ناجر

81بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرشامل شهم عزيز106035

82بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراوس محمد كاظم106047

83بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسام فائز صالح459530

84بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد علي محمد553485

85بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرليث فتح هللا مكي307532

86بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمؤيد علي سعيد460225

87بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد محمد داود460129

88بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرفالح جاسم محمد307426

89بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمرتصر ميثم عبدالحسن105901

90بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم جابر460224

91بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد عالء رسول459977

92بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد سعدي علي553769

ي460119 93بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرقاسم صباح حماد

94بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحيدر حمزة علي553481

95بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر عباس رؤوف106767

ي461285 لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرقتيبة داود هوتر 96دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالصاحب رضا106170 97دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرخميس شاكر حسن553449 98دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكروليد حميد شاكر553895 99دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرفؤاد هادي مطرسر317796 100دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد مهدي نجم553927 101دب



لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد553506 102دب

ول459680 لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعبدالرحيم حمود عاك 103دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي فاضل غزال106547 104دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعالء زهير خضير307422 105دب

فقار عالء رسول106085 لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرذوال 106دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمشتاق محسن متعب460283 107دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحيدر سالم علي318516 108دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرسيف فائق كاظم106377 109دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي احمد عبد318093 110دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالزهرة خطار307316 111دب

ر احمد عباس553419 لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرشاهير 112دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي سعد عبدالرضا553902 113دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكررشدي هاشم جياد459546 114دب

ر مجيد459974 لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 115دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرفؤاد كريم محمد106389 116دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحيدر صالح اسماعيل307280 117دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرسامر حسن عبدهللا106370 118دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي عباس حسون553460 119دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد عباس طه553514 120دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرتوفيق فاخر موس106127 121دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعباس قاسم احمد307572 122دب

ر طالب حسن106096 لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسير 123دب

ق جعفر صادق307481 لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكراستير 124دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد علي نارص459540 125دب

ي459340 لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكروسام رعد حماد 126دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكركرار جابر منذور317866 127دب

ي553423
لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرياش منير راصر 128دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمهدي عبداالمير جدوع459349 129دب

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد كرم عيال460186 130إعدادي

ي317884 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد يوسف ناجر 131إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرزهاء هادي صالح553863 132إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعاطف صبحي احمد106428 133إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرفالح محمد مصطفر553445 134إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر نعمان553438 135إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرهشام صبحي محسن553819 136إعدادي

ر مقداد عبدالخالق395751 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسير 137إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكروالء منشد جاسم459392 138إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكررافت صبحي احمد459404 139إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرفهد محمد حسن148396 140إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعمار كاظم حطاب318039 141إعدادي

ر كاظم307520 1ماجستيرالبياع151006الكرخ-بغدادذكرياش حسير

2بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمرتصر عامر عبداالمير553421

س عامر عبداالمير553420 3بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرادري

4بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمجتير قاسم كاظم460154

5بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرليث باسم كريم553741

6بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي كمال كاظم460009

ر محمد عبد317929 7بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسير

8بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرليث ستار حنون460172

9بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعمر خالد عبيد459503

ر زيدان خلف459082 10بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسير

11بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عبدالستار318309



12بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرزيد صادق شالل553486

13بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرسجاد محمد زيدان106593

14بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر فريد عبداالمير318533

15بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرفيصل كاظم عباس318043

16بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعبدهللا كمال عبدهللا553790

17بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكررضا علي رضا459551

18بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرثائر فوزي فيصل553462

19بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد زياد طارق553822

20بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد فريد طه105690

21بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد سمير محمود307395

22بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد نبيل هاشم106287

23بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد ماهر خليل460297

24بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسن وليد حميد459222

25بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرامير علي يوسف317941

26بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكربشير عبدالهادي كاظم460096

27بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرالرضا محمد كاظم460109

28بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي فوزي جراح307325

29بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعبدالحافظ وليد ابراهيم307611

ي459033 30بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحيدر بهاء ناجر

31بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحيدر باسم كريم553799

32بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرخليل ابراهيم سلمان460266

ر106043 33بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحامد رحيم حسير

34بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكررسول موفق محمود318116

35بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي ماجد جاسم307275

36بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحيدر علي يوسف317881

37بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكريوسف عبداالمير عودة307637

38بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي احمد فدعم460166

39بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمرتصر احمد علي537299

40بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرياش عامر قاسم318506

41بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكركرار علي عبدالكريم459960

42بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر جاسم محمد318147

43بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرهيثم محمود عبدالعزيز318333

44بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكررامي طالل نافع553487

45بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسن يوسف محمدحسن105812

46بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمختار مرتصر صالح459464

ر459207 47بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد طه ياسير

48بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر سلمان مصطفر553477

49بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي لطيف هندي459982

50بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرامير عباس سعود553431

51بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكريوسف صالح صادق459211

ر460080 52بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمنتظر احمد حسير

53بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسن كمال كاظم460014

ر علي307433 54بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

55بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر هادي نارص106565

56بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرالسجاد ماجد سامي459177

57بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر هيثم كامل553476

58بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عبدالستار318066

59بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكركرار مصدق عبدالسادة318122

غام حيدر عبد106421 60بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكررصر

61بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرسيف جعفر مجيد553439

62بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمجاهد محمد عبدالستار318305



63بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحيدر قحطان جاسم106314

64بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراسامة عصام هاشم318143

65بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمرتصر جاسم محمد553474

66بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم محمد553875

67بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي سالم مهدي2789

ر علي553494 68بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

69بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي عبداالمير محمد460197

70بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي سعد مهدي459453

71بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمثير محمد عبد317880

72بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي كريم محمد460175

73بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد فوزي مهدي459174

74بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمخلد خالد عبيد106533

ر460047 75بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرامير سمير حسير

ي هندال395790
76بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي راصر

77بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد ستار جبار553788

78بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكركرار نوري حميد553881

79بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد عادل علوان106192

80بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي كريم عبيد307669

ي هندال395760
ر راصر 81بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسنير

82بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمسلم محمد كاظم460122

83بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد زيد حسن553845

84بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر صباح داود307609

ر علي553458 ر حسير 85بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمعيى

ر318070 ر حسير 86بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد ياسير

87بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالحميد عبد307329

88بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرغدير رضوان يوسف553842

ر عبيد106392 89بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

90بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير راشد460210

91بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرهمام يحير سلمان105984

92بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد اياد سلمان460103

93بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد جبار عبدالواحد553436

ي318459 ر فؤاد هاد 94بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسير

95بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد مشتاق هاشم459694

96بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد حكمت جيثوم459425

97بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي عماد طارق460007

98بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد محمد صاحب307570

99بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرامير احمد حسن553869

100بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرفاروق عماد فخري106119

101بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد ماجد جاسم307271

102بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرجعفر محمد جبار307514

ر خضير460198 103بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد ياسير

ي عالء عبدالواحد317890 104بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكراتر

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرسيف عادل اسماعيل105947 105دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد حكمت جيثوم460001 106دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرزين العابدين زهير صاحب459972 107دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر حكمت جيثوم460179 108دب

ل106285 لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكركرم علي محمد داخ 109دب

ر106032 ر ياسير لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 110دب

ر عبداالمير جدوع307633 لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسير 111دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالحميد عبد307429 112دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي عادل داود460005 113دب



لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرغيث ستار حنون459408 114دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي صالح حسن460145 115دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد صادق علوان459698 116دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي هيثم ابراهيم553912 117دب

ر307454 ر علي حسير لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسير 118دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرالمجتير علي حسن106578 119دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود شاكر307473 120دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرثائر حسن يحير459448 121دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد توفيق عباس307486 122دب

ل106277 لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرزينالعابدين محمد داخ 123دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكريوسف علي مسير307286 124دب

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد جعفر كاظم459192 125إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد محمد كاظم553536 126إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمود شاكر307469 127إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن جاسم459830 128إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمرتصر نارص مناجي553873 129إعدادي

ل553417 ر داخ ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير 130إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكررسول جبار عودة106202 131إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرخالد صباح نوري459516 132إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي شاكر شكارة318448 133إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر زيد مرتصر317266 134إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرليث عالء صادق317226 135إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعبدهللا وسام نجم460033 136إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكربالل رائد عبدالرضا553837 137إعدادي

ي هندال395780
ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرنورالدين راصر 138إعدادي

ر سعد مجيد106540 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسير 139إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكركرار حيدر محمود553871 140إعدادي

ر459759 ر علي حسير ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسير 141إعدادي

ر منشد553834 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكريوسف حسير 142إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر مكي ابراهيم553795 143إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرغيث حامد زيدان459966 144إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكركرار عالء صادق317855 145إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رائد وليد318328 146إعدادي

ر318085 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرنوار عباس حسير 147إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي حاتم عبيد553894 148إعدادي

ر459327 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ابراهيم محمدامير 149إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد فراس علي395802 150إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد عالء عيدان317653 151إعدادي

ر محمد317683 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 152إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمنتظر محسن حسن553631 153إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسن ماجد جاسم459993 154إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فالح محمد553446 155إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد قادر محمد106080 156إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرسجاد علي عبدالكريم459270 157إعدادي

ر عبدهللا459490 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 158إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرجعفر فاضل فرمان106442 159إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرطه عبدالصمد عكلة459784 160إعدادي

ر553832 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرخالد علي حسير 161إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحيدر صباح داود317480 162إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسن كاظم حمزة106521 163إعدادي

ر علي553459 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرسجاد حسير 164إعدادي



ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالكريم مجيد553921 165إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدالكريم قاسم106415 166إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد جابر مجيد553428 167إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي صدام ترف553870 168إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد صبيح459042 169إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد علي عبدالكريم459263 170إعدادي

ر عبد553699 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكريوسف ياسير 171إعدادي

ر عالوي460090 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 172إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرالمنتظر مهدي جلوب317839 173إعدادي

ي459734 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعباس اياد هاد 174إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعماد رزاق كاظم553641 175إعدادي

ر نوري553867 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 176إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي كريم محمد553872 177إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرطالل محمد صادق553490 178إعدادي

ر عالء عبدالحميد459171 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسير 179إعدادي

ر باسم كاظم106453 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسير 180إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرامير كريم باسم317508 181إعدادي

ر553884 ر علي حسير ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرحسير 182إعدادي

ر318056 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرامنية رائد عبدالحسير 183إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن هاشم459476 184إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر محسن محمد553841 185إعدادي

ر عبيد318000 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرفارس حسير 186إعدادي

ر علي553483 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمؤمل حسير 187إعدادي

ون460205 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم زب 188إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد فالح حسن318466 189إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عالوي عبيد307499 190إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر عصام مجيد460074 191إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي طالب والي317848 192إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي فارس عبدالعباس318077 193إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي محسن حسن553899 194إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي سعدي عبيد459483 195إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرهارون مقداد موس459218 196إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد ماجد جماغ105989 197إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرامير عدي ناجح395796 198إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرابراهيم سعد جاسم553715 199إعدادي

ر علي553555 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 200إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعلي جعفر كاظم459227 201إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد خضير553784 202إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد عامر اسماعيل317467 203إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرليث اسماعيل محمد459076 204إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرسجاد ماهر سلمان459160 205إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرفراس فاضل هذال395769 206إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرياش مشتاق هاشم460167 207إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمد موفق جابر317869 208إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد محمد ابراهيم459999 209إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكروليد خالد زيدان106233 210إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرخالد بادل حسن307524 211إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكراحمد عزالدين شاكر317935 212إعدادي

213بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرفراس محسن عودة307493

ر كاظم106005 214بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمحمود حسير

215بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكركاظم علي عباس459439



216بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادذكرعصام يوسف مراد553825

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكريحير ثامر حسن459533 217دب

ر459905 لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكراسامة علي حسير 218دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرميثم محمود شهاب553886 219دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمؤيد عباس طه553516 220دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكروسام حميد خضير459525 221دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادذكرمصطفر جواد كاظم307530 222دب

د مهدي عمران307419 ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكردري 223إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرسمير كريم حسن459380 224إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادذكرنوري عيدان علي106575 225إعدادي

1دكتوراهالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىخالدة عبداالله عبدالستار553424

2دكتوراهالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىدعاء شاكر محمود553448

3ماجستيرالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىتمارا قدري منىهي318383

4ماجستيرالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىلؤلؤة مصطفر قاسم553874

5بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىانعام محمد حميد553425

6بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىجميلة محسن عباس105936

ر نصيف105919 7بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبدالحسير

8بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىمهاد هادي مطرسر459185

9بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىبان حميد رشيد460050

10بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىبسعاد جاسم محمد553932

11بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسندس زيان خلف459357

12بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىذكريات محمدعلي عمر307646

13بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىكريمة علي عباس460117

14بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىجنان خلف منيخر307679

ر كاظم106181 15بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىساجده حسير

ر460141 16بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىخديجة رسولي حسير

ر عبد459246 17بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىشيماء حسير

18بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهدى عبدالواحد مهدي553437

19بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسناء اسماعيل مهدي307344

20بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىمنار حميد جياد106102

خ307478 21بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىفاطمة صبيح شوي    

ر نارص106403 22بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسهاد حسير

23بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىراويه حسن علي307662

24بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاسماء نصيف سادر105790

25بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىميادة حميد جبار459412

26بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىصبا عبدالكريم صالح307594

27بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاسيل طاهر سليمان459138

ي105910 28بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاشاء سليم جود

29بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىدالل محي حسن317901

ن عبدالكريم صالح307603 30بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنادي

31بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىحوراء علي صالح318015

32بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىشيماء اسماعيل مراد105770

سان307412 33بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرنا غانم اح

34بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىايمان هادي صالح307617

35بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنور صباح قاسم106207

ي460148
ر هاتر كوال حسير 36بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىان

37بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنورس طارق عباس460039

38بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىايمان منير فرحان106497

39بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنور ابراهيم عبدالزهرة459561

ي460168
40بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنور علي شمحر

41بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاشاء شاكر محمد106365



ية عامر عباس553453 42بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىدان

سان صالح سلطان307382 43بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاح

44بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىشذى فاروق عبدالخالق459373

45بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهبة اسعد مكي460202

ر خضير459688 46بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىعائشة ياسير

ي460026
47بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىراوية حلبوص راصر

48بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسماح صباح تركي307452

49بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرجاء عودة جويد307459

50بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسالي زيدان خلف459107

51بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىشيماء صالح رسول307414

52بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنور عماد ابراهيم105886

53بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنرجس عبداالمير عودة307385

54بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىندى جعفر طالب459709

55بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىطيبه زيدان خلف459101

56بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىبتول صالح نارص460183

57بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهديل مؤيد عبد460052

ي307366 58بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىمير محمد صير

59بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىمروى فياض جاسم553857

60بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهدى علي نارص307629

61بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرسل عماد طارق460029

62بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىشهد مؤيد عبد459990

63بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسارة صباح تركي317918

64بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهبة عبداالمير عودة307389

ر ابراهيم553467 65بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىايات حسير

66بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزهراء جبار زاير553900

67بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىعبير كاظم رشيد460288

ي553503 68بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزهراء سالم عبدالهاد

69بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىمريم عبدالرضا خضير459335

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسحر عبدالرضا خضير106473 70دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهيفاء حمزة عاشور307321 71دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنوال رحيم عباس553457 72دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسناء احمد علوان553444 73دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاشواق داود سلمان106491 74دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىباسمة محمد جاسم553936 75دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد خلف460030 76دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزينب عودة شكر307333 77دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىبيداء محمود حميد459460 78دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىلباب علي عبدعون105926 79دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىايمان عيدي عبد307675 80دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىابتسام جاسم حسن307614 81دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىوسن محمد جواد459199 82دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىشفاء شاكر محمود459154 83دب

ر307456 ر حسير لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنغم ياسير 84دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىايناس هاشم علي459058 85دب

ة شناوة ناهي106465 لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنادي 86دب

ر307691 لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىافتخار شياع حسير 87دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنضال خزعل سلمان553434 88دب

الص مهدي حسن553443 لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاخ 89دب

ي متعب460212 لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىايمان عبدالنير 90دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىبيداء حيدر كريم105952 91دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىندى حسن صادق318021 92دب



لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاشاء فتح هللا مكي105943 93دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاوراس فاضل احمد459706 94دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىلقاء فاضل عبدالعباس460077 95دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاشواق ماجد حميد106327 96دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاسيل احمد عبدالوهاب459983 97دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاالء فاضل عبدالعباس460084 98دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىازهار جاسم محمد106251 99دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسهاد طه كاظم553465 100دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىشيماء محمد غازي460086 101دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزينب عصام عواد307292 102دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىمنتىه هاشم علي459416 103دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىايمان طه كاظم459386 104دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنور عالء نجم105965 105دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىايات ايمن مصطفر553498 106دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاشواق ترف منيخر553422 107دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزينب رعد خلف307666 108دب

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرباب فاضل عبد553466 109إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىحمدية غازي منصور459132 110إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاسماء عبدالخالق طه553851 111إعدادي

1دكتوراهالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىدعاء نوري فليح459203

2ماجستيرالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسمر صالح حسن460138

3ماجستيرالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسعاد موفق جابر317403

4ماجستيرالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهبة فتحي عبد459986

ي105738 5ماجستيرالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىعلياء سليم جود

6ماجستيرالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزهراء رعد خنجر459231

7بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىغادة منذر كاظم459697

8بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهدى حسن صادق317455

9بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد ياس307362

10بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىلنير قحطان جاسم553496

11بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرانيا سعد عبداالمير553456

12بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزينب شاكر رسن459470

13بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاية محمود شاكر105701

14بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىشهد جاسم محمد318156

15بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىوسن رزاق جندي307416

ي307393 16بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى سالم عبدالهاد

17بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسهاد نوري محمد105854

18بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرقية محمدرضا عبداالمير460219

انا نوري حميد553879 19بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىدي

20بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىغفران سعيد كاظم460068

ر460042 21بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاسماء توفيق حسير

22بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرؤى سالم كاظم106064

23بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهند كاظم خلف317960

24بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىميس احمد محسن318397

ر سمير كريم307438 25بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىحنير

26بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسارة صبحي داود553501

27بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىفرح عبدالزهرة جبار105997

28بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرؤى حميد فاضل420401

يا عادل صادق553430 29بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىدن

30بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزهراء كمال محي317857

ر علي106505 31بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىتبارك حسير

32بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسارة فائز صالح459615



33بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنور محمد ياش307359

34بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهدى عباس ثامر106398

35بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىجينا محمد جبار307509

36بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىفاطمة نجم عبود318027

37بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىابتهال سمير صبحي553797

38بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزينب صفاء مهدي106053

39بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىتبارك صادق علوان317327

40بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرنا محمد تركي318061

41بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىعبير رزاق جندي318010

42بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىريم عبدالوهاب عبدالجليل460051

43بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنور علي غالب كامل553942

نا محمد جبار307684 44بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىدي

45بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىتبارك محمد كاظم105762

ر محمد460261 ر حسير 46بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىحنير

ر459241 47بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىمروة محمد حسير

48بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهدير نمير جاسم318540

ر عبدالزهرة317956 49بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرغد حسير

50بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىارؤى محمد عبدالواحد307546

51بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرقية زيد حسن553847

52بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىتبارك قحطان جاسم458949

53بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىازهار محمد حمزة106358

54بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىبتول مرتصر صالح460133

55بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىعلياء محي حسن317906

56بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىايات عامر عباس553510

ي460277 57بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى عالء هاد

ي554123
58بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنور عبدالحسن راصر

59بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنور نصيف سادر307695

60بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىغفران زيد حسن553933

61بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزينب سعدي عبيد459511

62بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاشاء نواف علي106016

63بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرغد لطيف عبيد318104

64بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنور محمد عبدهللا317763

65بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىصفية علي يوسف105724

66بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىشهد طالب والي459055

67بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىايمان عبدالخالق طه553499

68بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهبة قاسم كاظم460187

69بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىايات محمد كاظم105745

70بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسارة زيدان خلف459120

71بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنور حسن علوان459429

ية فريد عبداالمير318528 72بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىدان

ر317896 73بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىايالف احمد حسير

74بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهدى محمد مجيد317729

75بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىمريم زيد حسن460152

76بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىمريم قاسم عيفان318549

ر460045 77بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسارة توفيق حسير

78بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىايه عادل سلمان318099

ر غازي459619 79بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزينب حسير

80بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزينب علي عبدالرسول460191

ر105785 81بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهبة علي حسير

82بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسارة خليل ابراهيم553938

83بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىمروة محي حسن317910



84بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهديل عادل داود106226

85بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىحوراء محمد عبد317828

86بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىدعاء محمد ماهي553442

ر307343 87بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىايالف علي حسير

88بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىصابرين جابر منذور307465

89بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد صادق318012

ق خضير حميد317996 90بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاستير

91بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزهراء عباس ذرب553934

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزهراء جاسم محمد318544 92دب

ي307337 لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىوسن جواد حمود 93دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاشاء فريد جواد459065 94دب

وار عباس نجم553849 لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىان 95دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىليلي عبدالخالق طه553854 96دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرحاب عبدالكريم فيصل307650 97دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهند محمدرضا عبداالمير307409 98دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسحر سعد مجيد105932 99دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىدعاء محمدحسن عبد هللا459508 100دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسالي علي حسن105799 101دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرسل حميد عباس553461 102دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىتبارك عبدالصمد عكلة307289 103دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىصفا جواد اسماعيل307687 104دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهبة سعد عبداالمير553455 105دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىغفران حيدر جواد553512 106دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىدعاء خالد عبداللطيف307442 107دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىمناهل جعفر صادق307445 108دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىحكيمة محمد ياس307348 109دب

ي318408 لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىفاطمة فائق عبدالهاد 110دب

ي اسماعيل307536
لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىشهد حفى 111دب

ر كاظم307550 لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىمريم حسير 112دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرنا محمد شاكر106323 113دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزينب محمدرضا عبداالمير459521 114دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىورود قحطان جاسم106337 115دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىروى ثامر مهدي318167 116دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىحال احمد نوح553710 117دب

ة سامي حسن553827 لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىفادي 118دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىايمان فريد جواد459070 119دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزهراء عباس يوسف106333 120دب

لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرغد عبداالله عبدالستار553426 121دب

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىدعاء ليث تلفان318051 122إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىفاطمة سالم نوار106516 123إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىتبارك عبدالحميد عبد317318 124إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهمسة قتيبة داود459257 125إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزهراء احمد سهيل460023 126إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهدى عبدالخالق طه317540 127إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزهراء هشام عيىس318486 128إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزينة صالح حسن553939 129إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرفل فؤاد عبداللطيف318153 130إعدادي

ر محمد317697 ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىمريم حسير 131إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسارة نصير هاشم459395 132إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىحوراء هشام عيىس318499 133إعدادي

ي460114 ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاية اياد حماد 134إعدادي



ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىعذراء محمدحسن محمدجواد459097 135إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهند محمد صاحب307618 136إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىتبارك مقداد موس459196 137إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىطيبة باسم وحيد318139 138إعدادي

ي318131 ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىبتول سالم عبدالهاد 139إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزمن خضير راشد553858 140إعدادي

يا صالح حسن553940 ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىدن 141إعدادي

ر319345 ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىصابرين طاهر حسير 142إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنبأ فراس ثامر106458 143إعدادي

ي317714 ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزينب حسن هاد 144إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىهناء مهدي عبدهللا553803 145إعدادي

ج احمد نارص460294 ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاري     146إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزهراء عالء عبدالحميد459149 147إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىفاطمة سهيل اسماعيل307538 148إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىعبير حامد موس553878 149إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاية ياس خضير553489 150إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىفاطمة فاخر خشان459991 151إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزينب زيد مرتصر317254 152إعدادي

ر307543 ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىابرار علي حسير 153إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىمنتىه محمد مجيد459948 154إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىغفران كاظم محمد460270 155إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىعذراء مهند عباس553646 156إعدادي

ي307681
ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسارة محمد حساتر 157إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىشهد محمد عبدهللا459611 158إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنبا احمد فدعم459800 159إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزهراء سالم نوار106511 160إعدادي

ر459685 ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرفل عباس حسير 161إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنور عامر عباس553464 162إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حامد موس553876 163إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد جاسم307654 164إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىنبا علي فاضل318204 165إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىزهراء شاكر رسن459775 166إعدادي

ر عبد460040 ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىايالف ياسير 167إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىاية محمد احمد459672 168إعدادي

ر خضر صادق553828 ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىياسمير 169إعدادي

ي460308 ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسهير فائق عبدالهاد 170إعدادي

ر نصيف307505 171بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىامال عبدالحسير

172بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىبيداء عيدان صالح553505

173بكالوريوسالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرحاب كاظم جير318171

وق حمودي رشيد105863 لومالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىشر 174دب

ة محمد رحمه106261 ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىامير 175إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىسعاد سلمان داود553433 176إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىعاتقة عبدالكريم احمد460092 177إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىجنان محمد عبود105680 178إعدادي

ةالبياع151006الكرخ-بغدادأنيىرغد عدنان مجيد459329 179إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد ضاري يوسف561134 1دكتوراهاإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرضياء بدري علوان442938 2ماجستيراإلع

ر442904 سان علي عبدالحسير الم151007الكرخ-بغدادذكراح 3ماجستيراإلع

ر صباح داود147448 الم151007الكرخ-بغدادذكرحسنير 4ماجستيراإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرياش احمد عبدالكريم305194 5ماجستيراإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرغزوان رحيم محمد443061 6ماجستيراإلع



الم151007الكرخ-بغدادذكرمهند ابراهيم علي561129 7ماجستيراإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالخالق محمد305181 8ماجستيراإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالمحسن خضير443053 9ماجستيراإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعدي شحان اعبد147320 لوم عالياإلع 10دب

ر عبدالوهاب عبدالرضا442951 الم151007الكرخ-بغدادذكرحسير لوم عالياإلع 11دب

ر علي147137 الم151007الكرخ-بغدادذكرسيف حسير لوم عالياإلع 12دب

الم151007الكرخ-بغدادذكرحسن محمدحسن جبار461229 13بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكراياد فليح عجيل147204 14بكالوريوساإلع

ر561055 الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد ياش ياسير 15بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمازن مهدي عليوي561132 16بكالوريوساإلع

ر علي443327 الم151007الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالحسير 17بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمسعود بهجت مهدي442999 18بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكراسامة ماجد سعيد305196 19بكالوريوساإلع

ر فرج كعيد443073 الم151007الكرخ-بغدادذكرحسير 20بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرفاضل عبداالمير علي305243 21بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرحيدر جعفر عزيز147185 22بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرفوزي عيدان علي561081 23بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعماد فليح عجيل306546 24بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي رعد محمد147166 25بكالوريوساإلع

ون443064 الم151007الكرخ-بغدادذكراحمد مراد زب 26بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي سامي محمود442848 27بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي مجيد رشيد442920 28بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعدي كاظم شهيد561150 29بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالواحد موس443018 30بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكراحمد محمد خضير561000 31بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرنورس عقيل عبدالواحد147311 32بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعباس حنظل شنيت147176 33بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمهند حمزة علوان306485 34بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي رفيع علي443102 35بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي حسن فلحي147108 36بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرحيدر منون سلمان443038 37بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرالحسن احمد ظاهر306334 38بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمهند حامد محمد305251 39بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد محسن جواد442905 40بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرسيف هاشم كاظم561021 41بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرميثم محمد جبار560990 42بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد سلمان561085 43بكالوريوساإلع

ر علي اسود561110 الم151007الكرخ-بغدادذكرحسير 44بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكراحمد صباح داود147465 45بكالوريوساإلع

ي442891
الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي محمد شاتر 46بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرخالد مولود شاكر305217 47بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكراحمد رشيد غضبان305238 48بكالوريوساإلع

ر عباس سلمان442924 الم151007الكرخ-بغدادذكرحسير 49بكالوريوساإلع

ر حسن443220 الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد ياسير 50بكالوريوساإلع

ي شاكر561142 الم151007الكرخ-بغدادذكراحمد وهير 51بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي شحان اعبيد147119 52بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرسمير عبداالمير محسن443203 53بكالوريوساإلع

ر قصي عبود305240 الم151007الكرخ-بغدادذكرحسير 54بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكراسامة خضير عباس305258 55بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمصطفر اكرم حسن306476 56بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرفراس شاكر فاضل147276 57بكالوريوساإلع



ي قصي عبود305239
الم151007الكرخ-بغدادذكرراتر 58بكالوريوساإلع

ر305227 الم151007الكرخ-بغدادذكرحسام سليمان حسير 59بكالوريوساإلع

ر اسامة خضر306465 الم151007الكرخ-بغدادذكرحسنير 60بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدالمحسن خضير442922 61بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرصادق صباح حسن561162 62بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي امير جاسم477025 63بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكروائل حيدر عبداالمير147387 64بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرفراس رياض عبدالحميد442909 65بكالوريوساإلع

ر سدخان سلمان561119 الم151007الكرخ-بغدادذكرحسير 66بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم حميدي147285 67بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرسيف خالد عبدالجبار442873 68بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرياش نصيف جاسم561056 69بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمود شاكر محمود561080 70بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرحيدر حسن علي306456 71بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمصطفر ماجد عبدالعزيز443044 72بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرحيدر سعيد محمود443236 73بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسن علي147435 74بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرامير احمد عبدالكريم305220 75بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد جبار454049 76بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد جبل سلمان463122 لوماإلع 77دب

الم151007الكرخ-بغدادذكرعالء طالب سلمان561034 لوماإلع 78دب

ر147409 الم151007الكرخ-بغدادذكرقيض جمعة حسير لوماإلع 79دب

الم151007الكرخ-بغدادذكرنصير ابراهيم كريم306517 لوماإلع 80دب

الم151007الكرخ-بغدادذكرعامر علي عباس147339 لوماإلع 81دب

ر442878 الم151007الكرخ-بغدادذكررائد غازي حسير لوماإلع 82دب

ر عبدهللا حتاتة147326 الم151007الكرخ-بغدادذكرحسير لوماإلع 83دب

ي306523 الم151007الكرخ-بغدادذكرسيف شوكت حمود لوماإلع 84دب

الم151007الكرخ-بغدادذكرصالح قدوري علي305207 لوماإلع 85دب

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي حسن طعمة561087 لوماإلع 86دب

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي كريم442959 لوماإلع 87دب

الم151007الكرخ-بغدادذكرجواد شناوة خزعل442844 لوماإلع 88دب

الم151007الكرخ-بغدادذكرليث خالد عبدالجبار442910 لوماإلع 89دب

الم151007الكرخ-بغدادذكرنوار محمد عبدالسادة443299 لوماإلع 90دب

الم151007الكرخ-بغدادذكرلؤي جواد عبدعلي443195 لوماإلع 91دب

الم151007الكرخ-بغدادذكرماهر نايف جدوع442931 لوماإلع 92دب

الم151007الكرخ-بغدادذكرحسن عباس كاظم561123 لوماإلع 93دب

ر عباس305208 ر الم151007الكرخ-بغدادذكرحامد مير ةاإلع 94إعدادي

ر443093 ر الم151007الكرخ-بغدادذكرشمد حامد مير ةاإلع 95إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرعماد مطرسر صادق147104 ةاإلع 96إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرليث مؤيد محمود147180 ةاإلع 97إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد داود سالم443216 ةاإلع 98إعدادي

ر جاسم147474 الم151007الكرخ-بغدادذكرمؤيد عبدالحسير ةاإلع 99إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرمظفر عدنان خليل457936 ةاإلع 100إعدادي

ي عبداالحد561108 الم151007الكرخ-بغدادذكربشار خير ةاإلع 101إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرتمار احمد مراد442724 ةاإلع 102إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي سعد شناوة147290 ةاإلع 103إعدادي

وعبدهللا عدنان مهنا305178 الم151007الكرخ-بغدادذكراب 1ماجستيراإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حبيب خطار561013 2ماجستيراإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد جواد عبد443185 3ماجستيراإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي محمد علي305186 4بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمصطفر كاظم حميدي147261 5بكالوريوساإلع



الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي محمد حسن442771 6بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمصطفر قيس عبدهللا443072 7بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكروسام محمد ابراهيم561112 8بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمهيمن فايز جواد561073 9بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرحسن جواد خلف147346 10بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرميثم رعد حميد561156 11بكالوريوساإلع

ر443123 ر الم151007الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد مير 12بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم ليلو306435 13بكالوريوساإلع

ر عباس306514 الم151007الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير 14بكالوريوساإلع

ر561101 الم151007الكرخ-بغدادذكرعقيل محمدعلي عبدالحسير 15بكالوريوساإلع

ي561103 الم151007الكرخ-بغدادذكرسجاد عدنان هاد 16بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكريوسف اسعد حامد443293 17بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرزيد علي سالم147485 18بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمصطفر قاسم علي442883 19بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد رضا رشيد306585 20بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكراحمد محمد عبداالله306528 21بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكررافت عبد علوان561127 22بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي محمد جاسم306467 23بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكربدر احمد بدر306439 24بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرابراهيم قيس عبدهللا443081 25بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي محمد ابراهيم306556 26بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم جواد443075 27بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرحيدر شاكر جاسم306477 28بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرنورس سلمان نصيف443262 29بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم فرج443105 30بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرغيث محمد علي463429 31بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي ناظم كريدي147193 32بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكراحمد هاشم فاضل147099 33بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرسيف علي ابراهيم305236 34بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد محمد305214 35بكالوريوساإلع

ر443077 الم151007الكرخ-بغدادذكرسيف علي حسير 36بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعمر علي موحان561153 37بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعبدالودود علي محسن443095 38بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمرتصر اكرم حسن306471 39بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرحيدر سلمان نصيف443257 40بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكررعد صير لفتة306533 41بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالحسن مجيد305259 42بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرياش سعيد محسن442933 43بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرسجاد محسن سلمان305225 44بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكروسام عبدالجليل شاكر443109 45بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكروهاب عيدان عباس305189 46بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمهند خالد عبدالكريم147310 47بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبد كاظم306572 48بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكريوسف علي ابراهيم305174 لوماإلع 49دب

ر جواد عبد443177 الم151007الكرخ-بغدادذكرحسير لوماإلع 50دب

الم151007الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حيدر عبداالمير147400 لوماإلع 51دب

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي فليح رميح561050 لوماإلع 52دب

الم151007الكرخ-بغدادذكرفراس بديع عبدالواحد306461 لوماإلع 53دب

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم احمد305209 ةاإلع 54إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرعباس حسن داري306443 ةاإلع 55إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي احمد مراد442748 ةاإلع 56إعدادي



الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان جواد443066 ةاإلع 57إعدادي

ر علي عداي561187 الم151007الكرخ-بغدادذكرحسير ةاإلع 58إعدادي

ي561106 الم151007الكرخ-بغدادذكرهادي صالح هاد ةاإلع 59إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم جليل305232 ةاإلع 60إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرهمام عزام عماد306441 ةاإلع 61إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرعباس عبدهللا حتاتة147307 ةاإلع 62إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرعبدهللا صالح رحيم442856 ةاإلع 63إعدادي

ر صبيح حمود561038 الم151007الكرخ-بغدادذكرحسير ةاإلع 64إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد اسامة ماجد306544 ةاإلع 65إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد جياد442868 ةاإلع 66إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي رضا شامل سعيد442800 ةاإلع 67إعدادي

ون561059 اس حرب الم151007الكرخ-بغدادذكريوسف نير ةاإلع 68إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرمرتحر حامد عودة305172 ةاإلع 69إعدادي

ر حميد جياد442869 الم151007الكرخ-بغدادذكرحسير ةاإلع 70إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرسجاد حيدر عبدالواحد442778 ةاإلع 71إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرحيدر حمزة كاظم147268 ةاإلع 72إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد رياض مزيد306453 ةاإلع 73إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرحسن صالح مهدي442842 ةاإلع 74إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالمجيد فاضل306594 ةاإلع 75إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكركرار عباس عيدان442766 ةاإلع 76إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرسنان علي ابراهيم305177 ةاإلع 77إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرمصطفر صالح رحيم442853 ةاإلع 78إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي جمال علي306405 ةاإلع 79إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد رضا شامل سعيد442793 ةاإلع 80إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكركرار ستار عيدان561169 ةاإلع 81إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم موس442787 ةاإلع 82إعدادي

ر حسن443126 الم151007الكرخ-بغدادذكرزياد ياسير ةاإلع 83إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد جودة صالح442804 ةاإلع 84إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرطه حمزة كاظم306363 ةاإلع 85إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرمصطفر خالد عبدالجبار306241 ةاإلع 86إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم نعمة306537 ةاإلع 87إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم رحيم147143 ةاإلع 88إعدادي

وان منصور147360 ان شير الم151007الكرخ-بغدادذكرمير ةاإلع 89إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرعلي سلمان محمود147125 ةاإلع 90إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكرمهدي حامد عودة305168 ةاإلع 91إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكراحمد عباس رسن561121 ةاإلع 92إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادذكراياد فؤاد حياوي561067 93بكالوريوساإلع

ي306581
الم151007الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالجبار سبيى 94بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكرعباس علي محمود306576 95بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادذكروسام صاحب نجم443140 لوماإلع 96دب

الم151007الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد ابراهيم94884 لوماإلع 97دب

ر جاسم442857 الم151007الكرخ-بغدادذكرمهند عبدالحسير لوماإلع 98دب

الم151007الكرخ-بغدادأنيىمريم قاسم جليل561137 1ماجستيراإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىازهار جبار عباس305205 2بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىغيداء حسن علي306550 3بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىسحر عباس محمد561148 4بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىسناء شهاب احمد305198 5بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىنبا عبدالكريم كاظم442885 6بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىندى كامل كاظم461235 7بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىغصون منذر صالح442889 8بكالوريوساإلع

ى سعدون عويد443342 الم151007الكرخ-بغدادأنيىبرسر 9بكالوريوساإلع



الم151007الكرخ-بغدادأنيىنعمت عبدالستار علوان442955 10بكالوريوساإلع

ي463426
الم151007الكرخ-بغدادأنيىسهاد كاظم تفى 11بكالوريوساإلع

ي561097
الم151007الكرخ-بغدادأنيىعالية فخري شفى 12بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىعائدة شحان اعبيد147132 13بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىزينب حسن فلحي561094 14بكالوريوساإلع

ى محمد جاسم306429 الم151007الكرخ-بغدادأنيىبرسر 15بكالوريوساإلع

ب علوان305226 الم151007الكرخ-بغدادأنيىعلياء ادي 16بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىزينب صباح محمدهاشم305221 17بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىنرسين عسكر علي اكير147374 18بكالوريوساإلع

ي561159
الم151007الكرخ-بغدادأنيىايمان محمد شاتر 19بكالوريوساإلع

ر442943 الم151007الكرخ-بغدادأنيىشهد عباس حسير 20بكالوريوساإلع

يم306499 الم151007الكرخ-بغدادأنيىهالة عدنان ارح 21بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىنعم فؤاد احمد561060 22بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدالرحمن عبدالوهاب442897 23بكالوريوساإلع

نا غسان سلمان561072 الم151007الكرخ-بغدادأنيىدي 24بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىعدوية عبدالحسن ضحك305184 25بكالوريوساإلع

ر561002 الم151007الكرخ-بغدادأنيىزينب فليح حسير 26بكالوريوساإلع

ر442861 الم151007الكرخ-بغدادأنيىرفد عباس حسير 27بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىنورة سعد شناوة147091 28بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىرهام حمزه كاظم147263 29بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىمروة عالء شاكر443088 30بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىسارة حطحوط شمة443049 31بكالوريوساإلع

ي محمد306590
الم151007الكرخ-بغدادأنيىندى تفى لوماإلع 32دب

ر علي559755 ى حسير الم151007الكرخ-بغدادأنيىبرسر لوماإلع 33دب

ي عبدالخالق نارص305245
الم151007الكرخ-بغدادأنيىتفى لوماإلع 34دب

الم151007الكرخ-بغدادأنيىسافرة محسن عبد561016 لوماإلع 35دب

الم151007الكرخ-بغدادأنيىسحر صادق محمدعلي443085 لوماإلع 36دب

الم151007الكرخ-بغدادأنيىمنال رزاق عبد561165 لوماإلع 37دب

الم151007الكرخ-بغدادأنيىناهدة خشان طالل442915 لوماإلع 38دب

الم151007الكرخ-بغدادأنيىنجالء ماجد اسد442942 لوماإلع 39دب

ي كرم147281
الم151007الكرخ-بغدادأنيىعال راصر لوماإلع 40دب

الم151007الكرخ-بغدادأنيىاية قاسم رحيم561147 لوماإلع 41دب

الم151007الكرخ-بغدادأنيىرغده احمد نصيف34814 لوماإلع 42دب

الم151007الكرخ-بغدادأنيىشمس فاضل حسن443058 ةاإلع 43إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىرغد حبيب خطار561009 1ماجستيراإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىسماح مكي كاظم443119 2ماجستيراإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىشهد نارص عليوي442911 لوم عالياإلع 3دب

الم151007الكرخ-بغدادأنيىاشاء خضير مزيد561064 4بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىحنان غالم شهيف147162 5بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىايات نعمة محمود305250 6بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىهبة هادي جابر147302 7بكالوريوساإلع

ر حسن443229 الم151007الكرخ-بغدادأنيىهاجر ياسير 8بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىوالء حامد عودة305170 9بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىمالك نارص عليوي442916 10بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىاية علي جابر305246 11بكالوريوساإلع

ج كنعان عبدهللا147197 الم151007الكرخ-بغدادأنيىاري     12بكالوريوساإلع

ر سعدون صادق420361 الم151007الكرخ-بغدادأنيىرنير 13بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىرؤى مصطفر احمد442866 14بكالوريوساإلع

ر147114 الم151007الكرخ-بغدادأنيىهديل عادل حسير 15بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىزينب عباس رحيم443035 16بكالوريوساإلع

يا عادل محسن442994 الم151007الكرخ-بغدادأنيىدال 17بكالوريوساإلع



ي306505 الم151007الكرخ-بغدادأنيىرشا علي هاد 18بكالوريوساإلع

ة محسن جواد443056 الم151007الكرخ-بغدادأنيىاالمير 19بكالوريوساإلع

ر305179 الم151007الكرخ-بغدادأنيىرشا حيدر عبدالحسير 20بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىايمان عباس سلمان443212 21بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىمريم عادل محسن442983 22بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىاية عبدالرحمن حسن147158 23بكالوريوساإلع

ي443247 الم151007الكرخ-بغدادأنيىمروة سامي العيير 24بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىزهراء موفق سعدون306539 25بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىانتصار فليح رميح561024 26بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىلبير عبدالوهاب عبدالرضا305211 27بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىريم احمد عبدالكريم305248 28بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىفاطمة سعد شناوة147086 29بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىميس مهدي حبش561004 30بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىهديل فليح حسن147440 31بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىزينب نعمة محمود305249 32بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىرواء مقبل محمد147471 33بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىنور مناجي بريه442941 34بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىنور اياد شمىسي305233 35بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىزينة محمد سالم306489 36بكالوريوساإلع

ار صالح حسن305216 الم151007الكرخ-بغدادأنيىدي 37بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىزينب طارق مروح443068 38بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىشهد محمد سالم452327 39بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىرفل علي راغب305223 40بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىزينة فريد عبدالخالق561154 41بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىسارة مناضل مجيد147332 42بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىطيبة اكرم حسن306494 لوماإلع 43دب

الم151007الكرخ-بغدادأنيىميساء صادق محمود561023 لوماإلع 44دب

ي147355 الم151007الكرخ-بغدادأنيىمروة حسن هاد لوماإلع 45دب

الم151007الكرخ-بغدادأنيىطيبة قاسم جليل561118 لوماإلع 46دب

الم151007الكرخ-بغدادأنيىزينب ماجد كاظم561048 ةاإلع 47إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىزهراء سعد شناوة147296 ةاإلع 48إعدادي

ي443234 الم151007الكرخ-بغدادأنيىزهراء قاسم صير ةاإلع 49إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىعذراء صالح حسن306300 ةاإلع 50إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىاطياف عبدالرحمن حسن147151 ةاإلع 51إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىعفاف كريم نجم147227 ةاإلع 52إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىشهد عدنان رحمان306599 ةاإلع 53إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىنور عالء كاظم305257 ةاإلع 54إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىرحمة اياد فليح147212 ةاإلع 55إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىفاطمة اسامة ماجد306295 ةاإلع 56إعدادي

وان منصور147368 ر شير الم151007الكرخ-بغدادأنيىافير ةاإلع 57إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىامنة اياد فليح147209 ةاإلع 58إعدادي

ي306222 الم151007الكرخ-بغدادأنيىزهراء ظافر هاد ةاإلع 59إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىمريم محمود شاكر443083 ةاإلع 60إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىبتول اياد فليح147218 ةاإلع 61إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىهديل شاكر محمود561082 ةاإلع 62إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىنور كنعان عبدهللا306186 ةاإلع 63إعدادي

ي443345 الم151007الكرخ-بغدادأنيىدعاء قاسم صير ةاإلع 64إعدادي

ر علي305228 الم151007الكرخ-بغدادأنيىاية حسير ةاإلع 65إعدادي

ية شاكر محمود561078 الم151007الكرخ-بغدادأنيىدان ةاإلع 66إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىشمس وليد احمد305256 ةاإلع 67إعدادي

ر305191 الم151007الكرخ-بغدادأنيىزينب عالء عبدالحسير ةاإلع 68إعدادي



ر306350 الم151007الكرخ-بغدادأنيىرنا حيدر عبدالحسير ةاإلع 69إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىسحر صير لفته306563 ةاإلع 70إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىفاطمة فليح رميح561032 ةاإلع 71إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىتبارك علي كريم559898 ةاإلع 72إعدادي

ر رحيم محمد442902 الم151007الكرخ-بغدادأنيىحنير ةاإلع 73إعدادي

ر305230 ر الم151007الكرخ-بغدادأنيىهبة محمد مير ةاإلع 74إعدادي

الم151007الكرخ-بغدادأنيىلمياء خلف محمد95369 75بكالوريوساإلع

ر306520 الم151007الكرخ-بغدادأنيىوسن علي حسير 76بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىسحر صالحالدين فيصل147248 77بكالوريوساإلع

الم151007الكرخ-بغدادأنيىوفاء عيدان جياد443133 لوماإلع 78دب

يا ابراهيم حسن561054 الم151007الكرخ-بغدادأنيىدن لوماإلع 79دب

الم151007الكرخ-بغدادأنيىوفاء كاظم حميدي147255 ةاإلع 80إعدادي

1دكتوراهالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرقاسم عطوان مهوس420371

2دكتوراهالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسن غازي حمد97609

3ماجستيرالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرليث عبدالقادر احمد420397

4ماجستيرالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعبدالحكيم عامر عبداالمير544328

5ماجستيرالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمهند سعيد غضبان420930

ر حاوي كاظم96341 6ماجستيرالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسنير

ر97620 7ماجستيرالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمهدي حنون حسير

8ماجستيرالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمصطفر موفق نوري420204

ر حكمت جاسم471474 لوم عاليالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسنير 9دب

ل فهد97441 10بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكركاظم داخ

ي559328 11بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد رياض هاد

12بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعادل هاشم عباس469730

13بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم عبدهللا سلمان477132

14بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالصاحب حسن517194

ي عبدهللا420441 15بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعزيز باجر

16بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرازهر فاضل حسن96533

ي551629 17بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكررائد مرتصر هاد

ر97738 18بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكركرار عبداالمير حسير

19بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرصالح حسن كارش420377

20بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرثامر هادي كاظم420705

ر عباس420265 21بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسام عبدالحسير

22بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم جواد420288

ر علي97665 23بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

24بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرنصار محسن سلطان96394

25بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعمار حيال عويد420782

د طالب عبدالواحد323494 26بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكردري

27بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرغسان عباس فاضل96336

28بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد عباس زعالن420060

ي احمد159911 29بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرماجد صير

ر غالم517249 30بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

31بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعادل حيال عويد320095

ر جاسم حمد420381 32بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسير

33بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكربالل حسن عباس319936

34بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراورس طي عبدالسالم420755

35بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد خليل كاطع96288

ي517257 36بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي صباح عبدالنير

37بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي عبداالمير حسن96635

ر صالح الدين عبدالمهدي517277 38بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرياسير

39بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرليث عبدالحميد عبدالرسول320436



40بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسام عبدالرزاق عبدالحسن97528

41بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراسعد غازي حمد323407

42بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعادل محسن عباس445245

43بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعمار لطيف غائب97781

44بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرزهير بهاء عبدالقادر96433

ف اقدام سالم420318 45بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراشر

46بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد اسماعيل احمد420121

47بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرزيد عالء عبدالرسول96485

48بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمهند محمد عبدالعال420866

49بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعبدهللا شهاب احمد469758

ر420826 50بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرنورالدين مؤيد حسير

51بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرزيد عبدالصاحب عباس420872

52بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم عبدالكريم420275

53بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراوس كريم مزهر551605

54بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرماجد احمد كمر323015

م517248 55بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرلؤي شايع شير

56بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرخالد احمد كمر420421

ر علي97801 57بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرنذير حسير

58بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعمار صادق حميد320041

ر علي420097 59بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحمزة حسير

60بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعمار فؤاد عبدالمهدي420411

61بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمناف محسن علي420191

62بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي محمد مهدي517066

63بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي زاهد عبداالمير96627

64بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمنير عبدالمجيد حسن97592

65بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرايهاب بهاء جعفر551618

66بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراثير سعد عبدالمجيد97458

67بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد محمدحسن كاظم420694

ي جير420235
68بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسن شمحر

69بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمرتصر عبدالرزاق عبدالكريم320510

70بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرسامح صباح مطر96261

ي ماجد جابر420210
71بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكروصفر

ي420907
هللا هاتر 72بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعمار خير

ر علي320283 73بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكروليد حسير

74بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرصهيب حميد فاضل420326

75بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرزيد احمد شاكر320395

76بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرزيد عامر حسن420765

77بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرانمار محمد حسن320342

78بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد شاكر مطلب420301

ام420640 79بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح دح

80بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمصطفر صادق محمود517088

81بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراثير وليد عبدالكريم322578

82بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالمطلب حسن544230

83بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكربكر نبيل مجيد517355

84بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرضا كاظم551602

85بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد باسل علي319986

ر559598 86بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحبيب صفاء حسير

87بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراثير اسامة عدنان420917

88بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي طالب محمدعلي96405

ر561069 89بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمصطفر عالء حسير

90بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرهارون وليد حميد517294



91بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمود مجيد مهدي551623

ر زهير محمد420752 92بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسير

93بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس جبار320034

ر احمد خرباط551570 94بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسير

95بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسن جواد كاظم97723

ر علي سلمان420170 96بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسير

ي323177
هللا هاتر 97بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرنور خير

98بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحيدر حاتم احمد420080

ر جواد كاظم97750 99بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسير

100بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراسامة عبدالكريم عبدهللا420393

ر محمد عبد420294 101بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرتحسير

ر544219 102بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرياش احمد حسير

ر319921 103بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد رياض حسير

104بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرقصي منشد حطاب544224

105بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرنوفل حميد عبد96235

106بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد اسماعيل ابراهيم97508

107بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمصطفر صبيح خلف551633

108بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرميسم حاوي كاظم552781

109بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسن منصور غالم552807

ر551603 110بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرليث عباس حسير

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرفوزي عبيد عبدالواحد320008 111دب

ي جعفر544222
لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرنبيل راصر 112دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق صياح دفار551576 113دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراكرم حسن حمزة544232 114دب

سان صادق حميد517302 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراح 115دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرنزار محمد حميد97760 116دب

ي420859 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحيدر سعيد هاد 117دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد حسن كمال517262 118دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد اكرم عبدالوهاب96304 119دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسن هادي جاسم420741 120دب

ي جابر561370 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمهيمن صير 121دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم شايع96243 122دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عيىس97065 123دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكربشار جير جساب97424 124دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسام اكرم مصطفر420349 125دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم ابراهيم320088 126دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد عيىس داود420690 127دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم مهدي420231 128دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرزين العابدين ثابت عبداالمير517316 129دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي طه احمد517104 130دب

ر حسن97601 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعمر ياسير 131دب

ر قاسم شايع96215 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسير 132دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرليث حيدر غازي517307 133دب

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان مهدي320450 134إعدادي

ر96357 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرفاضل عبداالمير حسير 135إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرنبيل جاسم خلف559594 136إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكررافد ابراهيم سحاب551637 137إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكررائد عادل محمدعلي96378 138إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرثائر عادل محمدعلي320522 139إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالمحسن حسن517183 140إعدادي

1بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعمار اكرم قاسم469766



2بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس حسن96256

3بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسام سلمان كاظم97401

4بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرنجمالدين رضا نجم323307

ام323440 5بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرليث شعالن دح

6بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرفالح علي فالح96247

7بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرسيف لؤي صالحالدين97680

8بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرسيف علي فخري551631

9بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد مثير قدوري517062

10بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد رضا نجم420708

11بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرنواف ماجد عبدالعزيز97482

12بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد سعد احمد97433

13بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحيدر حمزة قاسم559315

ر323484 14بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسام عالء حسير

15بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم كريم516964

16بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد سمير محمد97862

ر عبدالحسن عباس469780 17بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسنير

18بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد اركان جير97808

19بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكررافل صباح عبدالمجيد517080

20بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعبدمحمد نجم عبد517298

21بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمروان شاكر ابراهيم322714

ر محمد97490 22بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

23بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرايهاب موفق علي97797

24بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرايثار سامي بشار469747

ر97671 25بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل حسير

26بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرماهر احمد حسن517375

27بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد حمزة517200

28بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد رضا صالح96643

29بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرزيد اسامة عزيز97715

30بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمناف حامد عبد544828

31بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكريوسف لؤي صالح الدين97697

32بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمصطفر كاظم ابراهيم551620

33بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرياش عالء عيىس517071

ر517382 34بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرغيث احمد حسير

35بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرنضهللا ضاري علي469749

36بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكركرار حيدر سعيد420846

37بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح عبدالجليل96456

38بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرسيف رياض جواد559300

39بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد مالك كامل322932

40بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعمر جاسم محمد96422

ي97765 41بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرياش اسعد هاد

ر96584 42بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرشمد عبدهللا حسير

43بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد عمران خليف96523

44بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراياد كاظم غازي463415

45بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد محمد كاظم517235

46بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرابراهيم نبيل ابراهيم96442

47بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرضياء صالح صير97516

48بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد جليل عيىس420055

49بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسن هادي خلف323200

ومي420802 ر عالء رح 50بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسير

51بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرنور علي كاظم420425

52بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي محمد جاسم97418



ر علي كاظم469784 53بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسير

غام محمد شاكر323363 54بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكررصر

55بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبداالمير علي517139

56بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب سعد عبدالوهاب320328

57بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد قيس احمد96205

58بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرايهاب فاضل محمد96413

ر319907 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدهللا حسير 59دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكررائد منذر مطلب517319 60دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرنور صباح نوري517344 61دب

ر خالد قاسم517334 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرالحسير 62دب

وش323391 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرابراهيم عادل اك 63دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرياش احمد عبود517049 64دب

ي320410 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد صادق هاد 65دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكررزق مازن حسن420222 66دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمصطفر ماجد شكر96275 67دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكربالل عبدهللا علي517187 68دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد كريم320378 69دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد عامر هاشم420388 70دب

ي97685
ر هليل شمحر لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسير 71دب

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد عامر فاضل96398 72إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمود قيس احمد97689 73إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد علي جليل420268 74إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرسجاد جبار عناد420904 75إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فارس نعيم517024 76إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعيىس مهند مجبل551579 77إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرسجاد عادل نوري420939 78إعدادي

ي رعد حبيب320217
ر

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرراف 79إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد هشام عبدالجبار517219 80إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمرتصر باسل علي463492 81إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعباس رياض صادق97062 82إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرخضر ابراهيم رحيل96362 83إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرياش عاصم عبدالجبار97586 84إعدادي

ر321236 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالكريم عبدالحسير 85إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكراحمد كريم نصيف551573 86إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمنتظر صادق جعفر320131 87إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم عليوي544703 88إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكريوسف صالح الدين عبدالمهدي551567 89إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرصالح جاسم عبيد420093 90إعدادي

ر محمد علي420668 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسير 91إعدادي

وي97554 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكركرار سعد ج 92إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي ياش عبيد517214 93إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعباس حمزة كاين322742 94إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي غزوان جاسم469782 95إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن مصطفر عبدالجبار96329 96إعدادي

ر96228 ر عالء حسير ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسير 97إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمنتظر عادل نوري420947 98إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعمر عالء عيىس544727 99إعدادي

ر مكطوف517003 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 100إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكركرار عبدالرحمن خزعل321264 101إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمود صالح نوري96575 102إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد ليث طالب96477 103إعدادي



ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرايمن يحير موس551548 104إعدادي

ر عماد جبار97741 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحسير 105إعدادي

ي96318 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال ناجر 106إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالصاحب عباس420634 107إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمرتصر علي هاشم425468 108إعدادي

ي97353 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرليث محمد ناجر 109إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرزيد عالء بالسم96553 110إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرحيدر فاضل عباس323031 111إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدالحافظ مجيد97771 112إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعبدالستار عبدالرزاق عبدالستار96325 113إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي حسن محي445139 114إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد شياع517273 115إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد احمد551562 116إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعلي وليد عبد الكريم517181 117إعدادي

ر عامر عبدالمجيد420452 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرالحسير 118إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمود حسامالدين مجبل559311 119إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعليالمرتصر سالم صبيح420132 120إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكربالل خالد كريم517267 121إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرليث عبدالكريم رحيم420313 122إعدادي

ر فاضل96595 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 123إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعبدالجبار كريم جبار322484 124إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرهادي اياد فؤاد551545 125إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعبدهللا كامل محسن322794 126إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد ليث عبدالقادر420922 127إعدادي

128ماجستيرالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرفاضل محمود حمود425172

129بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرفرقد عبدالسالم عبدالرزاق96467

ر عيىس319994 130بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرعصام حسير

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادذكرمحمد جعفر صادق420048 131إعدادي

1بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىسهاد محمد سالم551569

2بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىوات همام صادق533755

3بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالرسول كمال516933

4بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىنىه محمد وحواح559314

ى جليل علوان517287 5بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىبرسر

6بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىانتصار عبدالرضا يوهان320165

ي زهير خضير517157
ر

7بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىاوف

8بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىسندس حميد مجيد97578

9بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىساهرة خضير حسون34800

10بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزينب مجبل ابراهيم96271

11بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىندى محسن مجيد517230

12بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرنا سعدي محمود517255

وار سعدون احمد96470 13بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىان

ي خلف96283
14بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىسمية شغاتى

اس حمدان عبود420242 15بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىنير

ر420184 16بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىمروة كريم مفيى

17بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىضح قاسم محمد420280

18بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىالهام عبدالزهرة الزم97634

ر علي96569 19بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرجاء محمدحسير

20بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىاشاء سفير خضير96347

21بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىقبس غسان ظاهر420896

22بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىسعاد كاظم حسن517359

23بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىعلياء حميد رشيد420717



24بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزينب غازي حمد517340

ر علوان97540 25بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزينب حسير

26بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىاسالم منصور غالم97369

27بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىابرار عبدالرحمن خزعل320179

28بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرنا نزيه عبدالغفار320462

29بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزينب طارق طه97533

30بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرتاج زياد طارق517329

هان551582 31بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزينة حسن شر

32بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىسوزان علي عبدالجبار97549

33بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىشيماء رياض حسن323326

ر محمد320405 34بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسير

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىنضال عبدالرحيم سعيد517325 35دب

ي96609 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىنجالء صالح هاد 36دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىسعاد بشت عويد320257 37دب

الص يونس محسن320236 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىاخ 38دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىندى حسن منصور517350 39دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىخلود جادر عبدالحسن34296 40دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىاشواق محمدعلي كش420878 41دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزهرة وحيد الزم97726 42دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىلقاء محمود هاشم97022 43دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزينة جابر مرزة517265 44دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالسادة كيطان96372 45دب

ر عيىس320119 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىاعتدال حسير 46دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىسندس محمد حسن420218 47دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىشذى عدنان كاظم420175 48دب

ج فايق شوكت517388 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىاري     49دب

ر517130 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىسوسن عبدالواحد حسير 50دب

ر مهدي319971 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدالحسير 51دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىايناس عجيل الزم420364 52دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىابرار اكرم عبدالحسن420698 53دب

يا كاظم نصيف551638 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىدال 54دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرشا عصام منصور552817 55دب

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىمثال حميد هاتف97033 56إعدادي

ومي320542 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرغدة عالء رح 57إعدادي

ي455948
هللا هاتر ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىشيماء خير 58إعدادي

1دكتوراهالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىصبا نزيه عبدالغفار320483

2دكتوراهالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىمروة محمد جاسم97465

3ماجستيرالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىميادة محمود فياض420660

4ماجستيرالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزهراء ابراهيم جاسم559327

ي كريم323343 5ماجستيرالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزهراء ناجر

ر96221 6ماجستيرالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىنور عالء حسير

ي327006 7ماجستيرالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرنا جمال ناجر

لوم عاليالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىمرسى مخلد عبدالكريم420409 8دب

9بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرغد ماجد حميد320103

10بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىفرح محمد عبدالرضا420773

ر محمد97502 11بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىصبا حسير

12بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىعبير عباس حرز324360

13بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىغفران احمد داود96652

14بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد علي420145

15بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرقية حميد فاضل420343

16بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىنور باسم محمد97705



17بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىسحر هاشم عبدالكريم544217

18بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىدعاء قصي قدوري97059

19بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىدعاء عبداللطيف قاسم322458

20بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىمروة الزم سلمان97641

21بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىدعاء خضير هاتف96299

22بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىفاطمة علي عدنان97846

23بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىمروة رعد عبد97376

24بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىنور ابراهيم حبيب469777

25بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزينب حمادي سفيح97746

26بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىامتثال احمد علي420954

27بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزهراء حيدر قحطان96386

ر مكطوف517313 28بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىضح حسير

29بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىسلن محمود هاشم420249

30بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىشهالء كاظم علوان517224

31بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىدعاء عبدالحسن مكطوف320020

مة عبدالكريم517239 32بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىحنان عبداالئ

33بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىسارة جواد كاظم34226

34بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرنا محمد كريم320386

35بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرفل مازن احمد420884

36بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزينب حيدر قحطان96353

37بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىريام سالم شاكر420142

38بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىعال صادق محمود517275

39بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىشور جاسم محمد559325

يا احمد رضا420839 40بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىدال

ام320298 41بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىسارة شعالن دح

42بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىحنان زحام جير323041

43بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىوفاء اكرم مصطفر420355

44بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزهراء مازن عبد420333

45بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىاطياف سالم صبيح420129

46بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىهبة احمد عبود517209

47بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىميس الزم سلمان97659

ر97447 48بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عماد ياسير

49بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىنيا عباس عزيز420110

50بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىشى عبدالكريم رحيم420308

51بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىمريم الزم سلمان97650

مة عبدالكريم517244 52بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىجنان عبداالئ

ي517293 53بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرنا داود ناجر

54بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرشا يونس سليم551636

ي97053 55بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزهراء جبار لعيير

56بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرؤى عبدالحسن مكطوف320066

57بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىسعاد يحير خضر420088

58بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىمروة جمال احمد420255

59بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىدعاء عماد سعيد544736

ر همام صادق420107 60بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىبنير

ر97392 61بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالكريم عبدالحسير

ي320081
ر شمحر 62بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىهديل حسير

63بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىنور ماجد عبدالعزيز97474

64بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىلقاء اركان جير320191

ر420166 65بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىاشاء نارص حسير

66بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرواء عبدالحسن مكطوف320055

ر97753 67بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىفاطمة علي حسير



68بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىمروة حمزة كاين97385

69بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزهراء قيس جاسم420672

ي96309 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىسارة كاظم كرجر 70دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى حميد فاضل420336 71دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرغدة رزاق كريم96616 72دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىعال عالءالدين باقر96447 73دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىاشاء عاشور كعيد97041 74دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىازهار جالي زغير97707 75دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىاشواق عادل صادق420264 76دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد صبحي321151 77دب

ومي420790 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عالء رح 78دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىماجدة جالي زغير420459 79دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىسارة عالء محمد420067 80دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزينة كريم علي420138 81دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىاالء عاشور كعيد97624 82دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىامنية عادل هاشم420118 83دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىنور محمد نصيف517363 84دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىشى سعيد محمد517271 85دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىسارة وليد عبدالستار97566 86دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىمكارم قيس احمد97838 87دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىسارة رضا نجم323421 88دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىمريم جواد كاظم34235 89دب

ر علي96294 لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىمريم حسير 90دب

اب97573 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزينب محسن ذي 91إعدادي

ي320552 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزهراء جمال ناجر 92إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىدعاء منصور غالم97408 93إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىشهد رحيم عبد327240 94إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرند عباس باقر96177 95إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىحوراء مهدي صالح517118 96إعدادي

ر الزم سلمان97655 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىحنير 97إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىشاب جابر محسن420199 98إعدادي

ر نارص517147 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزينب حسير 99إعدادي

ر اركان جير320074 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىيقير 100إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزهراء اياد فؤاد551554 101إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىمريم حمود عبدالمنعم420101 102إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىنور عبدالجبار عبدالستار516987 103إعدادي

ر420162 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىحوراء نارص حسير 104إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىنبأ حيدر سعيد420819 105إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىتفى سالم صبيح319962 106إعدادي

ي96320 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىاية جمال ناجر 107إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىاية سعدي احمد97786 108إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىدالل فاضل رسول322912 109إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزهراء ستار جبار420180 110إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىاية كاظم حسن517166 111إعدادي

ي420676 ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىفرح حامد لعيير 112إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىحوراء حمزة كاين322414 113إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالرضا جواد96561 114إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرنا منذر مطلب551555 115إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىغادة محمد احمد420446 116إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىرانيا ستار ثامر551583 117إعدادي

ي517123
ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىمرام مصطفر راصر 118إعدادي



ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىعال مازن احمد420892 119إعدادي

120بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىاالء فاضل محمد96418

121بكالوريوسالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىنوال كاظم حسن517369

ي مطرسر551608
لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىجميلة راصر 122دب

ي مطرسر551593
لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىوجبان راصر 123دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىهناء فيصل رشيد517282 124دب

لومالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىزينب ابراهيم كاظم420072 125دب

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىمريم خضير كاظم323187 126إعدادي

ةالمعرفة141008الكرخ-بغدادأنيىعفاف محمود هاشم551566 127إعدادي

1دكتوراهالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرهادي غالي عطية462289

2دكتوراهالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعلي عبداالمير رشيد558224

3دكتوراهالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرنصير فرج شجاي320413

ي321227 4ماجستيرالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرامير فوزي هاد

5ماجستيرالرسالة151009الكرخ-بغدادذكريوسف خليل عيىس524263

6ماجستيرالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراحمد علي رحمان476425

7ماجستيرالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر محمد سعود476394

ر عطوان مهوس462353 8ماجستيرالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحسير

ي320031
9ماجستيرالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرياش علي شغاتى

10ماجستيرالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعلي مخلص عبدالجبار319990

11ماجستيرالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرايرس شامل عبود321174

12ماجستيرالرسالة151009الكرخ-بغدادذكروسام رسول كاظم524269

13ماجستيرالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرهشام خضير حسن320058

ر462362 14ماجستيرالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن كريم حسير

15ماجستيرالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحسام نضهللا حسن523536

16بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمنير كاظم خليل320598

17بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرسعدي هاشم نارص320923

ر558222 غام خليل حسير 18بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكررصر

ر عبد462348 19بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

ي462358 20بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمصطفر صبحي حمود

21بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمشتاق محسن مسلم321204

22بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحيدر كاظم جاسم319932

23بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرصباح شاكر مصطفر476162

24بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم خليل320641

25بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكروليد عبود راشد523550

26بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراحمد كفاح عبداالمير476211

27بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرايهاب اعياد عباس476219

28بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرخالد راعي عبود462420

29بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرفارس جميل محمد476144

30بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرجمال فاروق عبدالزهرة320427

31بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحمزه زامل زغير320449

32بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرسيف كاظم نصيف320655

33بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمصطفر نجدت مصطفر524236

34بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكررياض هادي متعب524228

35بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرفراس بدران حمزة524221

36بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرفراس محسن صالح476243

موخ320738 37بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرسعد جاسب شر

38بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحيدر علي سالم523548

ي320341 39بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعبدالنارص ابراهيم حماد

40بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعلي عامر محمود559814

41بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرقاسم صالح سلطان462288

42بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحيدر محسن مسلم476257



43بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالوهاب عبدالرزاق462282

44بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمحمد عطوان مهوس462271

45بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمحمد موس كاظم462404

46بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرنبيل جواد حسن320084

ر علي وهيب462373 47بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحسير

48بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحسن علي رحمان476421

49بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعلي رعد فليح558221

50بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعالء غالي عطية462360

51بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعالء صبيح عبيد559321

52بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرليث عبدالزهرة طعمة462311

53بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعلي ناهي عبد462375

54بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراحمد اتحاد جليل319050

55بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحيدر صباح جليل462339

56بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم محمد462301

57بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرقصي علي هاشم320881

ي جواد524244 58بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراحمد حرتر

59بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعمار احمد محمد316351

60بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمحمود احمد علي320874

61بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرسيف عبدالكريم محسن321037

62بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمازن حميد عبيد320077

63بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعمار علي كاظم476109

64بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراوس علي مجيد524229

65بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكروسام خوام عفيصان319649

66بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراحمد عباس علوان321048

67بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعلي ماجد قاسم476274

68بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراسامة كاظم خليل476176

69بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراحمد نضهللا شمس320834

70بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرطارق سالم كاظم524265

71بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرستار كاظم حمزة321167

72بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحيدر جاسم محمد476166

ر320396 73بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحيدر حليم حسير

يدة320791 74بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرزيد نعمة شر

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرقيس عبدالرحمن رشيد476389 75دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعالء محسن صالح476356 76دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحيدر مؤيد حسن523553 77دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعدنان شاحوذ حايف476207 78دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرسعد عبدالمسيح الياس476203 79دب

ر523570 لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرزهير طارق عبدالحسير 80دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرجالل عادل فاضل319969 81دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحيدر رحيم ماهود476386 82دب

ر476290 لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراوس كريم حسير 83دب

ر320023 لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعباس خماس عبد الحسير 84دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالهادي عباس320932 85دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراحمد علي مهدي99182 86دب

موخ320063 لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرخالد جاسب شر 87دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعمر حميد مجيد462364 88دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعلي نصيف جاسم462076 89دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم جارهللا320557 90دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحسن علي مهدي321184 91دب

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرليث محمد عبدالكريم462295 92إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعلي عبدهللا نصيف319009 93إعدادي



ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرطه عباس علوان319918 94إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكررياض عبدالعظيم عبدالحسن319381 95إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمهند مندل خضير316307 96إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحازم عزيز يوسف320249 97إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعمار هيثم قاسم320826 98إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرقصي عالءالدين نايف558225 99إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم صالح476370 100إعدادي

1دكتوراهالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرذر علي يوسف98587

2بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعلي جابر كامل320886

3بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرقاسم قاسم حمزة523597

4بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمصطفر حميد مجيد476377

5بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم عبدالرضا476161

ر قاسم محمود319308 6بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحسير

7بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمصطفر ضياء سعدون320073

ي320910 8بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرسيف علي ناجر

ر320348 9بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعلي طالب حسير

ر طاهر558228 10بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعمر حسير

11بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمصطفر ستار كاظم321095

12بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال جاسم320672

13بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراحمد علي مكي320714

ي524232 14بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرخالد وليد عبدالهاد

15بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعامر هشام عبدالملك558226

16بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعالء ثامر مندل316340

17بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمحمد اسعد صالح320621

18بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرهادي كاظم عبدالصاحب98511

19بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمصطفر شاكر محمود476147

غام نضهللا حسن523544 20بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكررصر

21بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرجاسم محمود جاسم99313

22بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمصطفر طالب حكمان443099

ر محسن عرمش524234 23بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحسير

ر احمد قدوري99248 24بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمعيى

25بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم عبدالرضا476188

26بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراسامة علي عبدالرحمن320707

27بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمصطفر ماهر محمد462411

28بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمهند باسل عبد320589

29بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرزيد حميد مجيد476382

30بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرايهاب عباس جواد320004

31بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالستار عبدالجبار558217

32بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرياس صالح عبدالرضا98867

33بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحسن محمد عبدعلي320858

34بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعباس عبداللطيف محمد316347

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكروسام نضهللا حسن558214 35دب

ر319998 لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحمزة جاسم حسير 36دب

وان محمود احمد476444 لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرسير 37دب

كة98899 لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرسيف مهدي شال 38دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراحمد حسن نارص319428 39دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرجعفر خالد سلمان320308 40دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراوس علي حميد316333 41دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمروان عامر عبيد321104 42دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرنورالدين عباس جواد476453 43دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكريوسف عادل فاضل320146 44دب



ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمصطفر باسم شاكر443108 45إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمحمد عماد جبار476125 46إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرزياد عباس جواد319520 47إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراحمد محمد حمد316311 48إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرصفا فالح عبدحسن524223 49إعدادي

ي558216 ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعقيل عبدالكريم ماذ 50إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرسجاد سمير محمد462343 51إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمحمد هاتف محسن524264 52إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرسجاد يوسف كاظم523557 53إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعالء عبدعلي كاظم99364 54إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمصطفر رياض عبدالعظيم99375 55إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحيدر ماجد كاظم462415 56إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد عيد524214 57إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحيدر جاسم هاشم524239 58إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكريونس هشام عباس320270 59إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرياش حسن اسماعيل524186 60إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح عبدهللا524258 61إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحسن نضهللا حسن523541 62إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكركرار طه عباس148432 63إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكررامي رضا صباح476158 64إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعلي ضمير نامق558211 65إعدادي

ر319601 ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم حسير 66إعدادي

يل320863 ر دخ ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 67إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكركاظم ماهر مخيف316323 68إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكريوسف هشام عباس524266 69إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكروسام خالد حامد462398 70إعدادي

ي رسن476349 ر لعيير ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحسير 71إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد راعي558223 72إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرسعدالدين جمال سلمان523558 73إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعلي قيس حسن99150 74إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن مهند عبدالسالم320630 75إعدادي

76دكتوراهالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا عبدالسادة476225

77ماجستيرالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرصالح جاسم صالح476115

78بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرصباح عوده صباح319985

ب عبدالكريم99265 79بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرحيدر ادي

80بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم نايف320292

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرسمير عودة اسماعيل319942 81دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادذكررائد جاسم عبدالحسن320852 82دب

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادذكرسعد مظفر جير462326 83إعدادي

ر524247 1ماجستيرالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىعذراء محمد حسير

2ماجستيرالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىزينة جهاد جاسم553593

ين عبدالصاحب محسن320844 3ماجستيرالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىشير

لوم عاليالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىزينب رعد فليح523562 4دب

ر476083 5بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىايمان نامق شنير

6بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىاشواق محسن مسلم476261

موخ319226 7بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىليل جاسب شر

8بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىبراق محسن مسلم476398

9بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىلمياء هادي عباس98960

10بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىهدى كاظم خليل462304

ي عباس99211 الص ناجر 11بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىاخ

12بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىهدى عبدهللا حمد320942



13بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىفاتن رعد شاكر476229

14بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىهبة سعد حميد320917

ي مهدي319741 15بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىرغد حرتر

16بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىازهار عبدالجبار حافظ476250

17بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىمروة مؤيد حسن523592

18بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىرشا جير حمزة462401

19بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىشى عبد حمزة316336

20بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىايناس هالل عبد496368

21بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىميس كريم عويز462413

ي558229 22بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالواحد هاد

23بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىنورة خلف حسن319977

24بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىنهلة علي كاظم476184

25بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىعذراء سمير منصور553687

26بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىشهد سمير محمد476199

ر حسن نارص558220 27بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىحنير

ر شامل عبود462345 28بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىحنير

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىنجاح اسماعيل سلمان476155 29دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىتغريد جاسم نارص99387 30دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىلم جسام حمود319033 31دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىشيماء فالح حسن320015 32دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىنرسين محمد رشيد320390 33دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىغفران حاتم سلمان321215 34دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىميسون حمزة عبود104910 35دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىمروة طالل سعدون524254 36دب

ي كاظم99231
لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالغير 37دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىهدى حسن كريم524243 38دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىسهاد فرج شجاي321071 39دب

ر عبدالصاحب محسن316316 لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىياسمير 40دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىاسماء ماجد كاظم99144 41دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىشهد حميد مجيد476469 42دب

ي صعيب523587 وار صير لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىان 43دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىافراح فاضل عبدالحسن476170 44دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىامال فاضل عبدالحسن476253 45دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىسل جميل جاسم523567 46دب

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىعائدة علي كاظم476428 47إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىاالء حسن جاسم99334 48إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىسليمه حسن عباس462336 49إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىثائرة محمد سلمان524262 50إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىفاطمة كاظم حمزة320576 51إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىاسيل سعيد محمد321144 52إعدادي

ر316329 ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىهدى ابراهيم حسير 53إعدادي

ر محمد558218 1بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىشهد حسير

وق عبدالصاحب محسن316319 2بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىشر

3بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىفاتن جواد كاظم462278

4بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىصابرين حيدر علي320758

5بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىانتظار فاضل عبدالحسن476409

6بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىشى طه احمد98883

7بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىرشا جاسم محمد320437

8بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىعبلة عباس مجيد98550

ر باسم عبداالمير320419 9بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىحنير

10بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىزهراء رعد فليح523573



11بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىنور شاكر محمود476149

12بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىسناء غالي عطية462260

يف قند316344 13بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىناهدة عبدالرسر

14بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالستار عبدالجبار320129

15بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىرغد عماد جلوب99355

ر عبد462320 16بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىوسن حسير

17بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىاالء شامل عبود320904

18بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىايات موحان عبود476405

19بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىاية ماجد كاظم99129

20بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىرغدة احمد هاشم320779

21بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىرسل علي كاظم524241

22بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىعذبة عباس مجيد319961

23بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىنورهان صباح ابراهيم462329

24بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىايالف عامر فاضل320404

25بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىلينا ميثم علي321133

26بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىسارة مخلص عبدالجبار561076

27بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىحوراء عالء جير320079

انا جمال سلمان476347 28بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىدي

انا ستار كاظم321178 29بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىدي

30بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىسىه عبدعلي كاظم320036

31بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىحنان جير حمزة319958

32بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىسالي حسن فالح524218

وق ناظم ابراهيم462387 33بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىشر

ر319485 34بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىوفاء خلف حسير

35بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىمها عقيل يوسف98946

ر قند99060 36بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىروى ياسير

37بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىهبة بسمان شاكر476433

38بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىريم ستار كاظم321161

39بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىصابرين علي كاظم320237

40بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىرانية سعد هاشم523524

41بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىعال عبدالرزاق مهدي319094

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىابتسام عبدهللا محمد319327 42دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىرشا خماس علي320690 43دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىشيماء خضير فضالة476415 44دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىنوال نعيم منشد320279 45دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىهديل عبدالرزاق مهدي320321 46دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىنور نضهللا شمس462406 47دب

وري476375 لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىحنان جمال ام 48دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد هاشم99163 49دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىمروة فوزي نارص98928 50دب

ي عبود99111 لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىزمن ناجر 51دب

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىراوية حسن مهدي462368 52دب

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىدالل جبار محمد320374 53إعدادي

ر طاهر558212 ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىسحر حسير 54إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىتبارك ابراهيم محمد104960 55إعدادي

ي462378 د عبدالهاد ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىسارة دري 56إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىمريم ضمير نامق558210 57إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىشهد محمد قاسم319459 58إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىلينا منهل باسم321000 59إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىزهراء صباح ابراهيم462053 60إعدادي

وري476076 ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىجنان جمال ام 61إعدادي



ر319157 ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىايالف علي حسير 62إعدادي

ر316353 ر ابراهيم حسير ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىحنير 63إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىغدير عامر بدر319801 64إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىرشا احمد عبود462036 65إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىزينب عيدان حمود99201 66إعدادي

ي مهدي319698 ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىنرسين حرتر 67إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىرانية سعد محمد320898 68إعدادي

ر محمد558215 ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىهبة حسير 69إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىرفل مهدي صالح320649 70إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىضح عادل فاضل320160 71إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىعسل صباح كاظم319354 72إعدادي

ر طاهر558213 ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىرفل حسير 73إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىهاجر رياض عبدالعظيم320566 74إعدادي

ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىمريم حسن فالح524205 75إعدادي

ج ستار كاظم321155 ةالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىاري     76إعدادي

77ماجستيرالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىفاطمة خضير عباس98910

78بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىخولة عبدالكريم محسن321113

79بكالوريوسالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىرغد عدنان عباس316339

لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىشيماء خضير حسن98569 80دب

ى زامل زغير523551 لومالرسالة151009الكرخ-بغدادأنيىبرسر 81دب

1ماجستيرالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي جابر لفته306756

2ماجستيرالسويب151010الكرخ-بغدادذكربالل عبداللطيف حميد436696

ر عالوي ضلع436133 3ماجستيرالسويب151010الكرخ-بغدادذكرتحسير

4ماجستيرالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحيدر حميد نوار553665

5بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرباسم محمد علي محمد104640

6بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحسان طه قاسم306859

7بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكراسامة صادق سلمان460856

8بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرصباح كزار كاظم559567

9بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد كاطع حسن559558

10بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان داود553644

11بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي جبار مطلك104949

12بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرفارس ابراهيم ضيغم457707

13بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرافق عبداالمير كاظم319721

14بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرغالب كاطع حسن304862

15بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرخالد وليد حمد104674

16بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد جابر عبدالرضا457645

سان عبدالمنعم محمد صادق436352 17بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكراح

18بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي عبداالمير احمد104754

19بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمرتصر مهدي جير318757

20بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعقيل بدر عبدالرضا319426

21بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعماد غالي كاظم436592

22بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد غازي خليل319391

ي104687 23بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكررياض ثجيل لعيير

24بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعماد رضا ياس436552

25بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرطه عناد عماش553611

26بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرنصير عبدالكاظم مجذاب104773

27بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرهزار حامد علي104534

28بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعبداالمير قاسم ضمد105138

29بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعمار حنون عباس318741

30بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحيدر علي عجاج304939

31بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكروسام ثامر عباس460864



ر حميد محسن556040 32بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحسير

ر553595 33بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحيدر موفق حسير

34بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمقداد فاضل عباس304857

ف سعد محمود436405 35بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكراشر

36بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي غالي كاظم319963

37بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكررائد حميد شناوة436527

ر موجي436306 ر مفيى 38بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحسير

39بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرظاهر محسن بكر457595

40بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحيدر صباح نوري319434

41بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكراحمد رائد غازي457649

42بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمؤيد كاظم جهاد457656

43بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعقيل محمود خضير553692

44بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرميثم طاهر جياد553563

ع304892 45بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعقيل يونس فزي    

46بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرشكر طالب علي460740

47بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكراحمد سليم جاسم460810

48بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكريوسف مهدي كاظم319475

49بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرناطق جبار محمد105156

50بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل عيىس553599

51بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرارشد احمد كامل306647

52بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمصطفر مؤيد حميد457942

53بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرسالم محمد نارص105331

54بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرصفاء جاسم عطية306699

ر علي فالح460870 55بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحسير

ر105048 56بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرغيث علي حسير

م436693 57بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرفراس اكرم اد

58بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرموس فرات ابراهيم460875

59بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرسيفاهلل مخيف كريم105259

60بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحيدر صباح مهدي319162

ر سالم جاسب553637 61بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحسير

62بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمود سعد محمود436541

63بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرياش عبدالنارص حميد104849

64بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرصباح هاشم كوكز104976

ر جبار محمد306151 65بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرامير

66بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمود ثامر عامر460696

67بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمرتصر نصير ابراهيم304843

68بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمصطفر ابراهيم خشن553601

69بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي عقيل جاسم460700

70بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر عامر460813

71بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرشمد وليد حمد306547

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرقيس مهدي محمود304855 72دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعامر عبدالكاظم غافل553615 73دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن خالد رضا457631 74دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكررائد عبدهللا حسن306826 75دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد مزهر عباس104955 76دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمجيد شاكر كاظم460858 77دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرضياء سعدون سهيل476440 78دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرسجاد لؤي صاحب553643 79دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعالء داود سلمان553618 80دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرسعد عبداالمير احمد306306 81دب

ي شباط436585
لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرتحرير غير 82دب



لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرثائر اسماعيل عبد553626 83دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم خليل304890 84دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرخطاب خالد رضا457734 85دب

ر عدنان عبدنور457619 لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحسير 86دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرطه مؤيد عبداالمير553584 87دب

ر436219 لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحسام مهدي سمير 88دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرقحطان رحيم كاظم436501 89دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي خالد عبدالرضا306411 90دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي عناد معروف460828 91دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد نوري304927 92دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرصفاء عامر عبدعلي105281 93دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرسجاد جاسم جبار436376 94دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار خريبط304936 95دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمهند سهيل جعفر436570 96دب

ي معطل304887 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرضياء لعيير 97إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرباسم سليمان عبيد104730 98إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرنجم عبود علوان319717 99إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرظافر شاكر محمود460873 100إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكروالء عبداالمير عبود457691 101إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمالك محسن بكر436386 102إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد جير محمد553639 103إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمؤيد حميد جير457937 104إعدادي

ي جعاز553648
ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعباس هاتر 105إعدادي

ر319654 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالكريم عبدالحسير 106إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد حميدي553623 107إعدادي

ر عيىس عبيد559572 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعبدالمهير 108إعدادي

ي436461 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرفارس حميد سواد 109إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن جواد علي306883 110إعدادي

ر105208 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمجتير عبدالباري حسير 111إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار نارص553672 112إعدادي

وار438472 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرنورالدين احمد ان 113إعدادي

1ماجستيرالسويب151010الكرخ-بغدادذكركرار سعد فرج319514

2بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد هادي هاشم105057

ي457587 3بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكررعد علي هاد

4بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحسن نبيل مظلوم304925

5بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالسادة علي304596

6بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرباسم محمد سلمان104743

7بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكراثير قاسم عبدالرضا105076

8بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرزهير حميد نوري436335

9بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكريونس ثامر حسن319867

10بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس محمود553632

11بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرشمد محمد صادق304943

12بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي محمد سلمان553674

13بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحمزة نبيل مظلوم304919

ر عالء ابراهيم319610 14بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحسير

15بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرياش جواد لفته304938

ي جواد553677
ى

16بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرالحمزة شوف

17بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعبدالواحد حسن عبدالواحد460784

18بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرطارق جمعة محمود304914

19بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعمار فياض عبد104799

ي457726
ى

ف 20بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرفهد باسم شر



21بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرهادي فهد عبد319815

22بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحيدر نبيل مظلوم304932

ر104763 23بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمصطفر عباس حسير

24بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرسجاد قاسم كاظم306739

ثم حسون عبيد306843 25بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكراك

26بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد محمود457607

27بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحيدر مهدي صالح319442

28بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرطارق محمد طالع457615

29بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمنتظر حسن عبد105213

30بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمروان حميد علي460711

31بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكربسام توفيق مولة306839

32بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعمر فهد عبد318617

33بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي اياد زغير457951

34بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمصطفر فياض عبد104805

35بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرخالد فخري ثجيل457672

36بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعماد عبدالعزيز موس437878

37بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعمران علي عمران436323

38بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرسيف عبدالرزاق شاحوذ553594

39بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرباقر محمد عبدالرحمن436495

40بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرصادق محمد عبدالرحمن436487

41بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعمار مهدي صالح319464

42بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمود جمعة محمود457678

43بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكريوسف ثامر حسن104835

44بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرنوري حميد نوري304881

ي اسماعيل319416
45بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمصطفر حفى

46بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد ناظم كاظم319402

47بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد علوان طاهر304848

ي يوسف436471
48بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعباس غير

49بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالكريم مسلم460806

50بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكراحمد جالل عبدالكريم304935

51بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعمر محمد منذر104663

52بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي فخري ثجيل457635

53بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكروليد خالد جليل105238

54بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعمر جبار فارس460675

ر549837 55بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكراحمد محمد حسير

56بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكريوسف خميس حميد457698

57بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرطه محمد كريم318345

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي هادي ابراهيم436102 58دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي قيس عبدول553580 59دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحسن علي فاضل104791 60دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي محمود كاظم304851 61دب

ر306813 لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرخالد عبدالكريم عبدالحسير 62دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمنذر عارف حسن457571 63دب

ر احمد عزيز105089 لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحسير 64دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمرتصر سعيد سلمان460817 65دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكراحمد جواد كاظم304870 66دب

ر306116 لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرطيف علي حسير 67دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحيدر عطية علك319668 68دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي نجم عبود306784 69دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحيدر طارق حميد559561 70دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكراحمد صالح جدوع306111 71دب



لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي حسن عبد304880 72دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرهيبت غسان عدنان304941 73دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكروليد رعد كامل104737 74دب

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرليث عامر خضير436224 75إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعدنان ابراهيم عيدان319637 76إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعبدهللا خالد جليل319540 77إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكراحمد خضير عباس304830 78إعدادي

س محمد خلف279557 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكران 79إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمنتظر حامد عبدالرضا306872 80إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحسن ابراهيم عباس318242 81إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرليث مروان احمد105305 82إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد فراس احمد319408 83إعدادي

ي436209 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي صالح هاد 84إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمصطفر خميس حميد436578 85إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد منذر104656 86إعدادي

ر خالد عباس318903 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرالحسير 87إعدادي

ر فليح460866 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي حسير 88إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكراسامة كريم احمد319534 89إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد معتصم محمدعلي460609 90إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرسيف الدين مالك محسن460636 91إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد علي محمود460836 92إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح كزار559563 93إعدادي

ور460596 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكراحمد عادل ان 94إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمهند عبدعلي كاظم304931 95إعدادي

ي460830 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم عريير 96إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمرتصر عبدالسالم طاهر436562 97إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي خضير عباس105145 98إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرزيد عبدالرحمن جواد306498 99إعدادي

ر نبيل مظلوم306710 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحسير 100إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكررضا محمد كاظم105314 101إعدادي

ر460628 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكراحمد نارص حسير 102إعدادي

ر محسن460776 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 103إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمصطفر طه فهد553619 104إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكريوسف حسن صباح306424 105إعدادي

فقار مخيف كريم318320 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرذوال 106إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمصطفر فوزي علي457706 107إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمصطفر سلمان داود306566 108إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحمزة سهيل صاحب319662 109إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرامير كريم حسن460737 110إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكراالمير افق عبد االمير306687 111إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكراسعد خضير عباس304868 112إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد فائق احمد319951 113إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرطه محمود شهاب306107 114إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعبدهللا شاكر علي553655 115إعدادي

ر460625 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرقاسم نارص حسير 116إعدادي

والجواد كريم جواد105178 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكراب 117إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرنورالدين صباح خضير436508 118إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكركرار حيدر جواد553609 119إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكراحمد علي سبع319173 120إعدادي

ر خلف صالح319127 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحسير 121إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرظافر جبار محمد306400 122إعدادي



ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم عبدالصاحب457623 123إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرابراهيم احمد عويد436403 124إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكراحمد عبداالمير حسن457642 125إعدادي

ر436370 ر فاضل حسير ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحسير 126إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرزيد حامد رحيم436365 127إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعلي محمود ابراهيم105272 128إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرمحمد علي حمود319900 129إعدادي

130دكتوراهالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحيدر عادل كاظم460849

131بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعباس ابراهيم ضيغم457689

ي460642 132بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرفراس اكرم هاد

ر553597 133بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعمار ثابت ياسير

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعادل عباس جاسم436318 134دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعباس كامل وسمي306865 135دب

ر549832 لومالسويب151010الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد حسير 136دب

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرعدي عبدالجبار رشك431425 137إعدادي

ر436424 ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرصباح خضير حسير 138إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادذكرنزار جبار كاظم436360 139إعدادي

ي553652 1ماجستيرالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىرشا قاسم حماد

2ماجستيرالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىهبة نجم عبد553633

3بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىنجاه قاسم شندي105070

4بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىلمياء عبد حبيب553647

5بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىهدى نجم عبد318832

6بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىنور كاظم احمد304910

7بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىهدى ابراهيم حسن304902

8بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىانتصار علي محمود556045

9بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىرنا شاكر علي553668

10بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىسمر احمد حسن553627

11بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىدعاء عقيل جاسم460591

12بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىسىه ستار حميد457722

13بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىلينا نجم عبدهللا457662

14بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىايمان هاشم خلف436482

15بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىنور خليل عباس460878

16بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىماجدة غازي صيهود457731

ي319590 ي حرتر
ى

17بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىمروة رزوف

18بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىكفاح داود سلمان319240

ي553685 19بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىمير قاسم حماد

20بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىرنا خميس حميد104701

21بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىهدى عبدالجبار عبدالكريم460733

22بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىمروة عباس فاضل553617

23بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىرفل اسماعيل عبد553688

24بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىمروة خميس حميد104712

25بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىنور بهجت صاحب553607

26بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىنور مخيف كريم304874

27بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىشهد مخيف كريم105122

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىوداد موجد كاظم436380 28دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىانعام عيدان عويز318586 29دب

وان319804 لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىخديجة حسن دي 30دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالهادي فاضل318979 31دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىاسماء سلمان محمد553642 32دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىنعيمة جابر جواد105103 33دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىسعاد سعد فاخر553543 34دب



الص موجد كاظم460654 لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىاخ 35دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىعبير علي عبدعون304884 36دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىسحر محي علوان306261 37دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىابتهال عبدالمحسن عباس304845 38دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىحنان كريم شاكر457700 39دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىعذراء حامد محمد559590 40دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىامال سامي عبدالمهدي104781 41دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىهدى عادل فاضل553612 42دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىامنة مهدي سلمان306735 43دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىندى داود سلمان304934 44دب

ر457600 لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىاسيل حبيب عبدالحسير 45دب

ر306854 لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىنرسين عبود حسير 46دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىتارة عزيز رشيد553661 47دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىهالة احمد حزام304864 48دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىوعد حاتم علوان105199 49دب

ق اسماعيل436361 لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىزمن استير 50دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىاشواق عسكر جوجي306358 51دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىفاتن ضياء عبدالرحيم319822 52دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىنور سعد صالح306684 53دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىعبير عباس كاظم553569 54دب

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىوفاء طه جلوب319914 55إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىسلم محمد صالح318853 56إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىفتحية عليوي سلوم553817 57إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىهيام عبدالرحمن محسن306291 58إعدادي

1دكتوراهالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىسناء خميس حميد104692

2ماجستيرالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىعال حسون عبيد436485

هام جالل ستار105028 3ماجستيرالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىري  

4بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىاكرام تركي كاظم319895

5بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىهبة محمد جاسم460792

ر علي460726 6بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حسير

ي مويش304872 7بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىاشاء لعيير

8بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىمينا عيدان معجب306274

9بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىرائدة فاضل كامل105018

10بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىسلم حبيب صندور436191

11بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىاسيل اياد جواد553634

12بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىشيماء اسماعيل محمد319111

13بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىسمارا لقاء علي457718

14بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىرغدة امير محمد104598

15بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىاسماء نعمة عبد306761

ق خميس حميد304897 16بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىاستير

ر وليد ابراهيم306314 17بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىحنير

18بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىفرح شاكر علي105112

19بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىتبارك منذر حميد457947

20بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىعلياء علي محمود104682

21بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىغدير جواد كاظم319891

22بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىتغريد خالد علي436537

23بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىعبير حسن عبدالواحد460788

24بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىريم شاكر علي105095

25بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىمكارم صباح عبدالرحيم104935

ر553650 26بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىرسل محمد حسير

27بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىاسيل عباس جواد306333



28بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىشهد سعد رحيم553598

29بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىزهراء باسم محمد436701

30بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىشيماء علوان عطية460756

31بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىحنان هادي ابراهيم436477

32بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىزينب علي رضا553606

ي304922 33بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محسن لعيير

ي شباط457714
34بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىنمارق غير

35بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىسيماء علي سبع105246

ر فاضل عبيد553657 36بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىبنير

37بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىزينب نجم عبود306845

38بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىغفران مازن عبدالحافظ457696

39بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىاسيل منذر محمد460691

40بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىدعاء قاسم مطرسر319779

ي داود105186 41بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىشيماء حرتر

ي جواد553680
ى

42بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىشوق شوف

43بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىهديل عالوي ضلع105320

ر جواد كاظم304588 44بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىحنير

45بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىسهاد صباح عبد الرحيم104918

46بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىرؤى عليوي عبد457933

47بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىزينب حامد حسن306833

48بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىشهد حيدر علي306753

49بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىبتول منذر حميد553662

ر عبدالنارص حميد105134 50بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىحنير

51بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىرسل عبد علي436391

52بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىعال احمد عبد319681

ر436547 53بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىعفاف صالح حسير

54بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىهالة عالء عبدالخضر418493

55بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىتبارك حسن علي105001

يا فاروق محمود553651 56بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىدن

57بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىافيان حسون عبيد306664

58بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىايمان وحيد يعقوب304904

ر كاظم علوان304593 لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىياسمير 59دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىزهراء كريم جواد306850 60دب

ر304899 لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىنسيم محسن حسير 61دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىوفاء منذر حميد553592 62دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىكوثر عدنان موجي105170 63دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىكوثر قاسم غالي553638 64دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىفاطمة صباح داود304599 65دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىشهد عالء ابراهيم319498 66دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىسحر خضير عباس105293 67دب

ر553583 لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىغيداء حافظ حسير 68دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىزينب مازن عبدالحافظ457694 69دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىاسماء مزهر شهاب306282 70دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىهبة قاسم علي553659 71دب

ين سامي اسماعيل554891 لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىشير 72دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىهيام كريم محمد319898 73دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد داود460803 74دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىزينة فاضل عبيد553587 75دب

ف437884 لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىزهراء لطيف ردي 76دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىايات حميد عبد436699 77دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىتبارك قاسم حمود105301 78دب



ي441839
لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىهدى احمد هاتر 79دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىميس محمود شاكر319624 80دب

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىغسق اراس جاسم319221 81إعدادي

ي306378 ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىهدير حسن هاد 82إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىطيبة مهند فليح319645 83إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىفاطمة سمير نصيف319931 84إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىشهد فاضل عباس553590 85إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىسارة طالب كاطع436150 86إعدادي

ر319696 ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىنجالء جاسم محمدامير 87إعدادي

ي318179 ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىشهد محمد هاد 88إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىشهد محمد فرج304606 89إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىسحر علي زيدان457703 90إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىهناء صباح خضير436408 91إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىسارة عادل خورشيد436555 92إعدادي

ر علي460825 ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىهبة حسير 93إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىسوزان كاظم سفاح319617 94إعدادي

ي460843
نا عباس هاتر ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىدي 95إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىايالف باسم محمدعلي524656 96إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىمالك غزوان فوزي460616 97إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىفريال محمد جاسم306804 98إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىفاطمة شاكر علي553556 99إعدادي

ر موفق محمد457685 ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىحنير 100إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىهدى نضال قاسم105040 101إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىرغدة عباس يدهللا319265 102إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىزينب عقيل جاسم553614 103إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىمروة عقيل جاسم457738 104إعدادي

يا ابراهيم مطلب436399 ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىدن 105إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىالرا صباح نوار304907 106إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىنسيم عذاب علوان553629 107إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىاشاء علي سبع463503 108إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىمريم تركي كاظم104992 109إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىزمن منهل مالك105226 110إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىزينب حسن علي105012 111إعدادي

ر لقاء علي553630 ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىياسمير 112إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىزينة صباح مهدي436176 113إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىريام طالب كاطع436504 114إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىزهراء صفاء جاسم318777 115إعدادي

ي306369 ر حسن هاد ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىام البنير 116إعدادي

ب306593 ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىحوراء عبداالمير ذي 117إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىفاطمة كاظم محمد306508 118إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىزينب نضال قاسم318149 119إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىغفران باسم محمدعلي460519 120إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىرتاج صباح خضير553622 121إعدادي

122بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىسندس مهدي جاسم457683

ق داود سلمان306139 123بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىاستير

124بكالوريوسالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىحنان عبدالحسن مهدي104605

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىانتصار محمد عبيد318564 125دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىامل جبار جودة553671 126دب

ر457668 لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىاشاء فاضل حسير 127دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىاشواق علي صاحب457583 128دب

لومالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىرويدة اسماعيل مبارك306650 129دب



ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىندى جياد ابراهيم318520 130إعدادي

ةالسويب151010الكرخ-بغدادأنيىاشواق عدنان مجيد460771 131إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد طارق جير550593 1دكتوراهدج

ي غضب560312
له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد راصر 2دكتوراهدج

له151011الكرخ-بغدادذكراحمد غازي كاظم463014 3ماجستيردج

له151011الكرخ-بغدادذكرجبار ياش عبيد463069 4ماجستيردج

له151011الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالرضا فياض145394 5ماجستيردج

له151011الكرخ-بغدادذكرعالء ابراهيم اسماعيل461187 6ماجستيردج

له151011الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالستار حامد144676 7ماجستيردج

ر علي لهمود461190 له151011الكرخ-بغدادذكرحسير 8ماجستيردج

له151011الكرخ-بغدادذكرطارق محمود شاكر305765 لوم عاليدج 9دب

له151011الكرخ-بغدادذكرشهاب احمد عبدهللا461141 10بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرسالم حسب هللا نعاس145409 11بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرسالم علي سلمان463074 12بكالوريوسدج

ر خدام305741 له151011الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 13بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرصادق جعفر محمد علي305731 14بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكررفعت احمد الحج560580 15بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرخضير عباس جاسم560305 16بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمهند صبيح عبود559477 17بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعالء خميس محمد145270 18بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرسعد اسماعيل عليوي560337 19بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرسعد عبدالعباس حسن461350 20بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكركمال محمود محمد559943 21بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد شالش هجاوي559493 22بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرحيدر فائق مطلب320982 23بكالوريوسدج

ر خدام305726 له151011الكرخ-بغدادذكرنصير حسير 24بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرفراس جاسم منصور144635 25بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرفائز عبداالمير عبيد145581 26بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمود علوان فياض321335 27بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي حسون عالوي144809 28بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالكريم حسن474657 29بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكراحمد خضير عباس559480 30بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرجواد عدنان جواد461104 31بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرقاسم كاظم ارضيوي560285 32بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي مراد هجاوي144711 33بكالوريوسدج

ي عبدالكريم145219 له151011الكرخ-بغدادذكراحمد صير 34بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالستار حمود461153 35بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكروعد جمعة علي145266 36بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد ياس خضير319826 37بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمهند عالءالدين سليم461147 38بكالوريوسدج

ي461108
ر احمد عبدالغير له151011الكرخ-بغدادذكرحسير 39بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرحازم عبود لفته145260 40بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكراحمد ضياء جاسم461102 41بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرفراس خليل سلمان144735 42بكالوريوسدج

ر شهاب559560 له151011الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 43بكالوريوسدج

ر شهاب559690 له151011الكرخ-بغدادذكرماهر حسير 44بكالوريوسدج

فقار خالد علي463075 له151011الكرخ-بغدادذكرذوال 45بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد صالح463134 46بكالوريوسدج

ر461042 له151011الكرخ-بغدادذكرعمر مقداد حسير 47بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعمار جبار بدر463120 48بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرغزوان قاسم جارهللا462694 49بكالوريوسدج



له151011الكرخ-بغدادذكرعمار ضمير عالءالدين144719 50بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرغيث سمير عبداالمير145302 51بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمصطفر حامد حمزة318316 52بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالحميد مجيد318830 53بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكراحمد جبار خورشيد559472 54بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسب حسن559679 55بكالوريوسدج

ر خلف318816 له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 56بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكركريم رحيم عليوي320062 57بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكراحمد جبار محمد145330 58بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد مجبل علي560315 59بكالوريوسدج

ر خضير عباس145396 له151011الكرخ-بغدادذكرحسير 60بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرياش ضمير عالءالدين144721 61بكالوريوسدج

ي461080 له151011الكرخ-بغدادذكرقصي علي هاد 62بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي رعد كاظم144811 63بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعمار محمد جاسم144853 64بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمصطفر حيدر كامل305637 65بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح طعمة559509 66بكالوريوسدج

ر145380 له151011الكرخ-بغدادذكرقصي عقيل حسير 67بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمهند فالح شكر305724 68بكالوريوسدج

سان علي145385 له151011الكرخ-بغدادذكرعمر اح 69بكالوريوسدج

ل145389 له151011الكرخ-بغدادذكرحيدر حميد داخ 70بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكراحمد خضير محمد319367 71بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرطيف سعد كاظم145277 72بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعمر عماد نعمان144858 73بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالوهاب عليوي462985 74بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرخضير عباس خليفة560216 75بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعمار جليل مجهود461082 76بكالوريوسدج

ر خضير462972 له151011الكرخ-بغدادذكرعلي ياسير 77بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمصطفر مهدي قاسم145399 78بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعمر احمد محمد305744 79بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرسيف حسام يوسف318554 80بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكراحمد شاكر جاسم559932 لومدج 81دب

له151011الكرخ-بغدادذكرغسان اسماعيل ابراهيم559693 لومدج 82دب

له151011الكرخ-بغدادذكرعباس جاسم حسباهلل318343 لومدج 83دب

ر145333 له151011الكرخ-بغدادذكرعمار يحير حسير لومدج 84دب

له151011الكرخ-بغدادذكرنهاد خضير عباس145264 لومدج 85دب

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي حسن عبدهللا305665 لومدج 86دب

له151011الكرخ-بغدادذكرسالم قدوري عبدالسالم463132 لومدج 87دب

له151011الكرخ-بغدادذكرفاضل عباس خليفة321343 لومدج 88دب

له151011الكرخ-بغدادذكرقصي جبار محمد461129 لومدج 89دب

ر145371 له151011الكرخ-بغدادذكراركان علي حسير لومدج 90دب

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي سلمان عليوي145285 لومدج 91دب

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي حسن يابر144804 لومدج 92دب

ر461213 له151011الكرخ-بغدادذكرسيف علي حسير لومدج 93دب

ر رحيم جواد145666 له151011الكرخ-بغدادذكرحسير لومدج 94دب

ر463020 له151011الكرخ-بغدادذكرعماد حبيب حسير لومدج 95دب

له151011الكرخ-بغدادذكرقاسم حمود جير305715 لومدج 96دب

له151011الكرخ-بغدادذكرفيصل اكرم فيصل559513 لومدج 97دب

ي غضب560324
ر راصر له151011الكرخ-بغدادذكرحسير لومدج 98دب

له151011الكرخ-بغدادذكرصالح علي حسن318773 لومدج 99دب

له151011الكرخ-بغدادذكرحسن علي عبيد144708 لومدج 100دب



له151011الكرخ-بغدادذكرطالل صالح حسن560318 لومدج 101دب

له151011الكرخ-بغدادذكرفالح علوان كاظم560290 لومدج 102دب

له151011الكرخ-بغدادذكرمهند ماجد طالب462996 لومدج 103دب

له151011الكرخ-بغدادذكرهاشم مهدي هاشم560291 لومدج 104دب

ر عليوي560586 له151011الكرخ-بغدادذكروليد ياسير لومدج 105دب

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد جالل اسماعيل559504 لومدج 106دب

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان علي560298 لومدج 107دب

ي559518
ى

ر فالح رزوف له151011الكرخ-بغدادذكرحسير لومدج 108دب

له151011الكرخ-بغدادذكركرار مشتاق عبدالجبار559967 لومدج 109دب

ي عبدالكريم145250 له151011الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم صير ةدج 110إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي رياض فياض461126 ةدج 111إعدادي

ي خطاب145344 له151011الكرخ-بغدادذكرعلي لهيير ةدج 112إعدادي

ر559674 له151011الكرخ-بغدادذكريوسف زهير حسير ةدج 113إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرعدنان عبدعلي شهيب321464 ةدج 114إعدادي

ي سدخان320014 يحر له151011الكرخ-بغدادذكرحميد شر ةدج 115إعدادي

ي461220 يحر له151011الكرخ-بغدادذكراحمد نصيف شر ةدج 116إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكراحمد عبداللطيف هاشم559511 ةدج 117إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرحيدر هاشم جير144798 ةدج 118إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرسعد لطيف مطش463077 ةدج 119إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرصالح حميد سالم462969 ةدج 120إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم محمد319186 ةدج 121إعدادي

ر اسماعيل305674 له151011الكرخ-بغدادذكرسعد عبدالحسير ةدج 122إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكروجدي عبدالحميد بدر320213 ةدج 123إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرعصام محمود محمد560328 ةدج 124إعدادي

ر شالش هجاوي144729 له151011الكرخ-بغدادذكرحسير ةدج 125إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرعدي ابراهيم نعيم145431 ةدج 126إعدادي

ي560308 له151011الكرخ-بغدادذكراحمد سالم عبدالهاد ةدج 127إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكركاظم حمدان صدفان305658 1ماجستيردج

له151011الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالسالم حسن320143 2ماجستيردج

له151011الكرخ-بغدادذكررسول هاشم عباس145653 3بكالوريوسدج

ر علي462965 له151011الكرخ-بغدادذكرياش حسير 4بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد صادق احمد463082 5بكالوريوسدج

ر نجم عبود460961 له151011الكرخ-بغدادذكرحسير 6بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم جاسم319130 7بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي هيثم طارق560335 8بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد سلمان144796 9بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد علي560340 10بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي سالم حسباهلل463090 11بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار بدر319070 12بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكراحمد محمد زغير305763 13بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد جاسم462942 14بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعمر عدي سعد560578 15بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبداالمير نادر305645 16بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرسامر عماد يحير145295 17بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعمر عصام سامي305698 18بكالوريوسدج

ي319604 ر حميد عبدالنير له151011الكرخ-بغدادذكرالحسنير 19بكالوريوسدج

ي318470 له151011الكرخ-بغدادذكررضوان فاضل هاد 20بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعمر عبدهللا عبدالكريم144785 21بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكركمال عالءالدين سليم460973 22بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعمر رياض فياض461127 23بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد محمد144825 24بكالوريوسدج



له151011الكرخ-بغدادذكرزين العابدين سمير كريم461186 25بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكررافد سعد حمادة144859 26بكالوريوسدج

ر محمود شحان144819 له151011الكرخ-بغدادذكرحسير 27بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد يحير عبود144714 28بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرسيف عزيز جير145574 29بكالوريوسدج

ي321145 له151011الكرخ-بغدادذكرغزوان فاضل هاد 30بكالوريوسدج

وب اسماعيل462921 له151011الكرخ-بغدادذكرمصطفر اي 31بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعمار جاسم جواد144675 32بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي جواد الزم463104 33بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي محمد جاسم460976 34بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرليث سعد كاظم460962 35بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرهيمن محمد جاسم462929 36بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرياش جاسم جواد144673 37بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرماهر ناظم يحير144757 38بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمهدي هشام صالح145340 39بكالوريوسدج

ي559799
له151011الكرخ-بغدادذكرحيدر كريم راصر 40بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمهاب نايف عبدالعباس559697 41بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعمر حمادي داود461135 42بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمصطفر ابراهيم حمود319292 43بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن رجب144669 44بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمدسعيد احمد شاكر559933 45بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي جمعة جير559498 46بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد باقر فؤاد145306 47بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرايهاب احمد عبدالزهرة144745 48بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمرتصر عبدالستار حامد145229 49بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي محمد جاسم559568 50بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرحيدر علي كاظم145327 51بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكراحمد صالح خضر318590 52بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز هادي عزيز461179 53بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمهند مشعان مهدي144659 54بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرصفاء وليد جاسم319267 55بكالوريوسدج

ي320620 ر حميد عبدالنير له151011الكرخ-بغدادذكرالصادق االمير 56بكالوريوسدج

ور محمد144760 له151011الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ان 57بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعمران فيصل جسام560341 58بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرسيف نايف عبدالعباس559700 59بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي محمود رشيد144878 60بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي عواد صاحب145376 61بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرهشام سليم خضير461086 62بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر ابراهيم حمود144850 63بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرحيدر حمدان صدخان305655 64بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمهند كريم خليل321350 65بكالوريوسدج

ش145315 له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالزهره ده 66بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمهند عامر عدنان463017 67بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمنتظر عبدالكريم عبد145288 68بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد فؤاد عبد463088 69بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعباس عبيد رحم305650 70بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرابراهيم عباس عبدالحسن462900 71بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرسجاد سعد احمد462937 72بكالوريوسدج

ر عالءالدين سليم460956 له151011الكرخ-بغدادذكرحسير 73بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرحميد سعود عبد144653 74بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرسيف صالح صبحي145575 75بكالوريوسدج



له151011الكرخ-بغدادذكرمصطفر زهير عبدالرحمن559706 76بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعالء عبد صقر461092 77بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرفيصل زياد فيصل463059 78بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي محمد كاظم560280 79بكالوريوسدج

ر عبدنور145223 له151011الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 80بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرحسن جسام محمد319648 81بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكربارق سلمان علي560214 82بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرمصطفر مؤيد عبدهللا318500 لومدج 83دب

له151011الكرخ-بغدادذكرسيف عبدالرحمن كاظم321237 لومدج 84دب

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد طالب مراد463138 لومدج 85دب

له151011الكرخ-بغدادذكرعمر عماد يحير144717 لومدج 86دب

له151011الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد وحيد461164 لومدج 87دب

ر جابر محمد144771 له151011الكرخ-بغدادذكرحسير لومدج 88دب

له151011الكرخ-بغدادذكريوسف عبدالرحمن كاظم321655 لومدج 89دب

ور محمد319021 له151011الكرخ-بغدادذكرسيف ان لومدج 90دب

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي فلح حسن321667 لومدج 91دب

له151011الكرخ-بغدادذكرعباس كريم بدن305748 ةدج 92إعدادي

ي145231
له151011الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل شاتر ةدج 93إعدادي

غام عادل جبار144693 له151011الكرخ-بغدادذكررصر ةدج 94إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكراحمد شهاب احمد461133 ةدج 95إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمهند بشار عامر144872 ةدج 96إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد مجيد عبد559944 ةدج 97إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرعقيل قاسم سلوم559566 ةدج 98إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرحسام باسم مهدي144834 ةدج 99إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد عبداالمير داود144742 ةدج 100إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرياش جمال كناوي461089 ةدج 101إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرطه عمر غالب321282 ةدج 102إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرزيدحيدر صالح جاسم321158 ةدج 103إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرحسن فالح داود462926 ةدج 104إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي صالح حميد318807 ةدج 105إعدادي

ر طه463052 له151011الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ياسير ةدج 106إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سالم حسب هللا461038 ةدج 107إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكررافد وحيد حسن145692 ةدج 108إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرسعد اركان حميد305751 ةدج 109إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرامير فاضل خلف462780 ةدج 110إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكراحمد فالح حسن559668 ةدج 111إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرياش زيد حسن560316 ةدج 112إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمصطفر رائد عبداللطيف559926 ةدج 113إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكراحمد محمد احمد559711 ةدج 114إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد حاتم كريم144781 ةدج 115إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمصطفر سالم حمود144818 ةدج 116إعدادي

ي319953 له151011الكرخ-بغدادذكرفرقان حسن هاد ةدج 117إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرسيف سعيد رشيد559684 ةدج 118إعدادي

ي144805
له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم سبيى ةدج 119إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكروسام نصير خضير321457 ةدج 120إعدادي

ر علي461156 له151011الكرخ-بغدادذكرسجاد حسير ةدج 121إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرزياد طارق جعفر321578 ةدج 122إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم سلوم559918 ةدج 123إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمهيب منذر جاسم305652 ةدج 124إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرسجاد علي جاسم145255 ةدج 125إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرامير فالح شكر305772 ةدج 126إعدادي



له151011الكرخ-بغدادذكرمنتظر حسن جاسم321452 ةدج 127إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكراحمد لطيف عطية145622 ةدج 128إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكركرار فلح حسن305668 ةدج 129إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالهادي موفق463102 ةدج 130إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرزيدون شكري محمود560583 ةدج 131إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكريوسف مجيد محمد320037 ةدج 132إعدادي

ر خضير محمد145236 له151011الكرخ-بغدادذكرحسير ةدج 133إعدادي

ر حميد305676 له151011الكرخ-بغدادذكرحميد حسير ةدج 134إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمود علوان321328 ةدج 135إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمهند ماجد عبد144866 ةدج 136إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكراحمد سالم علي144694 ةدج 137إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد ستار جبار559663 ةدج 138إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد نزار غالب462918 ةدج 139إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرليث فراس فتاح462990 ةدج 140إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد شاكر145609 ةدج 141إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم نفل463028 ةدج 142إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمؤمل جعفر محمد318928 ةدج 143إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرنورالدين حيدر جمعة559703 ةدج 144إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكركرار علي سالم305773 ةدج 145إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرعبدهللا شهاب احمد320116 ةدج 146إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرحسن علي سلوم305704 ةدج 147إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمود علوان321591 ةدج 148إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرعمر محمود عباس559923 ةدج 149إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرسعد رعد سعدي463115 ةدج 150إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمسلم مكرم حامد559691 ةدج 151إعدادي

ر461174 له151011الكرخ-بغدادذكرصفاء عزت حسير ةدج 152إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ضمير عالءالدين145527 ةدج 153إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرانمار جبار عزيز463140 ةدج 154إعدادي

ر رياض فياض461132 له151011الكرخ-بغدادذكرحسير ةدج 155إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد عبدهللا144830 ةدج 156إعدادي

ر ثامر كاظم321015 له151011الكرخ-بغدادذكرحسير ةدج 157إعدادي

ر رشيد حميد318954 له151011الكرخ-بغدادذكرحسير ةدج 158إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم كاظم318894 لوم عاليدج 159دب

له151011الكرخ-بغدادذكرطارق مهدي كاظم321441 160بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعقيل جبار حسن321434 161بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعمر صبار سلطان145322 162بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكرعلي اسماعيل ابراهيم145282 163بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادذكررائد وحيد حسن145679 لومدج 164دب

له151011الكرخ-بغدادذكرهاشم احمد عبدهللا461166 لومدج 165دب

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمد رضا محمد145426 لومدج 166دب

له151011الكرخ-بغدادذكرحبيب علوان كاظم145597 لومدج 167دب

ر ابراهيم144869 له151011الكرخ-بغدادذكراكرم تحسير ةدج 168إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكررعد سعدي عبد463113 ةدج 169إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرنادر عطية امانة145298 ةدج 170إعدادي

له151011الكرخ-بغدادذكرمحمود شاكر عبود463010 ةدج 171إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىاسيل صالح طه560217 1ماجستيردج

له151011الكرخ-بغدادأنيىسماح نصيف جاسم559491 2ماجستيردج

له151011الكرخ-بغدادأنيىزينب اسدهللا مهدي463026 3ماجستيردج

له151011الكرخ-بغدادأنيىاسيل طعمة حواس462931 لوم عاليدج 4دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىبتول جاسم سليم559507 5بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىمنال عدنان سعد463047 6بكالوريوسدج



له151011الكرخ-بغدادأنيىايمان فاضل محمد144701 7بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىنجالء جسام خليل145617 8بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىباسمة عباس عبدهللا461100 9بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىامل عبدالرضا سماري559806 10بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىهند علي كاظم318984 11بكالوريوسدج

اس خليل سلمان305640 له151011الكرخ-بغدادأنيىنير 12بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىوجدان عبدالهادي مذخور144755 13بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىاسماء عايد رشيد559478 14بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىليل مهدي صحو461218 15بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىنوال عادل مجيد463110 16بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىشذى جاسم كاظم559486 17بكالوريوسدج

ر يابر322012 له151011الكرخ-بغدادأنيىسحر حسير 18بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىميثاق فاضل عاشور319306 19بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىبيداء رزاق عبيس463083 20بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىشيماء حسون عالوي145646 21بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىسىه احمد خلف144843 22بكالوريوسدج

ي559488 له151011الكرخ-بغدادأنيىدالل رباح هاد 23بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىعبلة حميد فرج145415 24بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىزينة نجم عبد145348 25بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىبان جبار عبيد559515 26بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىشيماء طارق معجون462719 27بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىشيماء وليد خالد560281 28بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىرشا سعدي محمود145546 29بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىايناس نذير جاسم144648 30بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىاسيل علي مهودر461054 31بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىرنا حمزة عبيد144807 32بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىاشاء سعد احمد461149 33بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىذكرى كريم عبدالحسن461188 34بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىايناس زيدان عنيد145363 35بكالوريوسدج

ح463049 له151011الكرخ-بغدادأنيىرونق عبدعون رزي     36بكالوريوسدج

ر144822 له151011الكرخ-بغدادأنيىميسون نارص حسير 37بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىابتسام هادي عبدهللا144726 38بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىرؤى زهير عبدالرحمن559479 39بكالوريوسدج

ر461171 له151011الكرخ-بغدادأنيىغيداء علي حسير 40بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىهاجر موس جابر319752 41بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىريام قدري منىهي461358 42بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىدعاء احمد لطيف461034 43بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىاسماء هاشم جوجي559500 44بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىزهراء زهير عبدالرحمن463094 45بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىرغد كاظم احمد319529 46بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىسارة نجاح امانة319857 47بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىمريم عالء محمد559951 48بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىافراح جعفر رشيد144747 49بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىشذر ليث احمد462706 50بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىاسيل جاسم محمد144767 51بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىهديل محمود هاشم144639 52بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىشور سالم علي463070 53بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىامل محمد هارون461182 لومدج 54دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىنغم عطية امانة461146 لومدج 55دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عناد حسن321597 لومدج 56دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىهناء عليوي عبود559940 لومدج 57دب



له151011الكرخ-بغدادأنيىفاطمة زعالن محسن460952 لومدج 58دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ربيع هاشم559667 لومدج 59دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىندى عبدالرزاق جواد319710 لومدج 60دب

ج عباس جواد145687 له151011الكرخ-بغدادأنيىاري     لومدج 61دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىعبير نافع نعمان559686 لومدج 62دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىاالء حسون عالوي144618 لومدج 63دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىغصون كاظم امانة144666 لومدج 64دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىنجاة علي عنك460980 لومدج 65دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىغصون عبدزيد محمد145335 لومدج 66دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىسهيلة عزيز حداوي559965 لومدج 67دب

ة سامي رشيد145601 له151011الكرخ-بغدادأنيىفادي لومدج 68دب

ر318946 له151011الكرخ-بغدادأنيىوفاء علي حسير لومدج 69دب

ر علي559474 له151011الكرخ-بغدادأنيىصبا حسير لومدج 70دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىشيماء هاشم حسن559941 لومدج 71دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىهدير مصطفر احمد463043 لومدج 72دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىايالف عبدالهادي موفق463107 لومدج 73دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىرشا عبداالمير داود145239 لومدج 74دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىسهير فوزي سند318781 لومدج 75دب

ر559930 له151011الكرخ-بغدادأنيىبراء محمد حسير لومدج 76دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىرغد فاضل رشيد461355 لومدج 77دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىرجاء محمد طالب559909 ةدج 78إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىشيماء خليل رحيم320974 ةدج 79إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىرازقية عودة معارج305661 ةدج 80إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىسىه جعفر موس463116 ةدج 81إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىافراح هاتف كريم144623 ةدج 82إعدادي

ي559692 له151011الكرخ-بغدادأنيىهدى عبدالرزاق دوا ةدج 83إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىايمان محرف نهار144776 ةدج 84إعدادي

ر305642 ة عبداالمير حسير له151011الكرخ-بغدادأنيىنادي ةدج 85إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىرجاء خضير عباس319976 ةدج 86إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىعامرة حسون سهم144795 ةدج 87إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىسناء عبدالحكيم كاظم559556 ةدج 88إعدادي

ين فوزي علي560573 له151011الكرخ-بغدادأنيىشير ةدج 89إعدادي

ر559934 ر صباح حسير له151011الكرخ-بغدادأنيىحنير 1ماجستيردج

له151011الكرخ-بغدادأنيىايناس صالح الدين محمد461357 2ماجستيردج

له151011الكرخ-بغدادأنيىزهراء كاظم سلمان145467 3ماجستيردج

له151011الكرخ-بغدادأنيىهاجر رعد جاسم560585 4بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىتبارك علي جاسم463092 5بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىايات عبدالهادي موفق463099 6بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىغادة صالح الدين محمد560300 7بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىاية عبدالرحمن كاظم321360 8بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىهبة زهير رستم321417 9بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىافراح عباس حميد559562 10بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىنور محسن كاظم144779 11بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىايات محمد جاسم144722 12بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىبتول عبدالنارص جبار144764 13بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىغفران ماجد حمزة144751 14بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىورود عبد رشيد463081 15بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىهدى عباس عجمي462976 16بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىرواء صالح حميد321478 17بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىاية عادل نجم320424 18بكالوريوسدج

ي463086
ى

له151011الكرخ-بغدادأنيىمالك سعدي رزوف 19بكالوريوسدج



له151011الكرخ-بغدادأنيىوالء حسون عالوي145813 20بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي جاسم320553 21بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىخنساء اكرم عباس318765 22بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىنور سامي فاضل461159 23بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىميس طه جبار461058 24بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىتفى علي جاسم318858 25بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىحوراء وحيد حسن305678 26بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىمها خميس احميد305758 27بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىنور هادي كريم559935 28بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىسارة فالح اسود319165 29بكالوريوسدج

اق حسن دوازة144891 له151011الكرخ-بغدادأنيىده 30بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىسارة صالح حميد321485 31بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىدعاء جميل جاسم321248 32بكالوريوسدج

ر عادل جبار144683 له151011الكرخ-بغدادأنيىحنير 33بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىطيبة عادل عبدعون461012 34بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىالهام جبار فرحان145632 35بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىاشاء احمد شاكر560282 36بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىمىه صباح نارص463143 37بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىغدير زهير رستم560332 38بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىدعاء عادل جبار145244 39بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىلبير حسن جاسم321633 40بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىعبير فاضل مهدي145551 41بكالوريوسدج

ر ضياء عباس305686 له151011الكرخ-بغدادأنيىرنير 42بكالوريوسدج

ر نارص144695 له151011الكرخ-بغدادأنيىهديل حسير 43بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىرؤى لطيف عطية145637 44بكالوريوسدج

ر ضياء عباس559503 له151011الكرخ-بغدادأنيىبنير 45بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىسلم قاسم سلوم559471 46بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىرباب جبار جودة145469 47بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىحوراء حسن كريم145662 48بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىشفاء رزاق عبيس463093 49بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىاالء عادل جبار144685 50بكالوريوسدج

ية احمد صالح559484 له151011الكرخ-بغدادأنيىدان 51بكالوريوسدج

ي319562 له151011الكرخ-بغدادأنيىالزهراء حميد عبدالنير 52بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىنور فاضل مهدي145558 53بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىمها عويد خلف144886 54بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىرشا رشيد احمد305768 55بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىرسل كاظم عباس462912 56بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىهاجر كريم عبدهللا559512 57بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىزينب حسن كاظم559646 58بكالوريوسدج

ي145642 له151011الكرخ-بغدادأنيىفرقد صالح عبدالهاد 59بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىصابرين عبدالكريم جواد560017 60بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىنبا سلمان سعيد462772 61بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىرسل صبار زيد318969 62بكالوريوسدج

سان مكلف144667 له151011الكرخ-بغدادأنيىسبا اح 63بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىميسم قاسم نفل463036 64بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد زغير305737 65بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىزهراء احمد نصيف461192 66بكالوريوسدج

ر305691 له151011الكرخ-بغدادأنيىصدى صفاء حسير 67بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىرنا شاكر محمود318539 68بكالوريوسدج

ر305688 له151011الكرخ-بغدادأنيىغصون صفاء حسير 69بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىايات نبيل كامل144835 70بكالوريوسدج



له151011الكرخ-بغدادأنيىمينا محمد احمد305632 71بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىرسل جاسم نصيف145697 72بكالوريوسدج

ر يابر319439 له151011الكرخ-بغدادأنيىسمر حسير 73بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىاشاء جميل عشة461021 74بكالوريوسدج

ي145292 يحر له151011الكرخ-بغدادأنيىزهراء حميد شر 75بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىزينب كاظم عباس560210 76بكالوريوسدج

ى جمال سلمان559925 له151011الكرخ-بغدادأنيىبرسر 77بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىرحاب حسن محمد144846 78بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىشمس سمير عبداالمير145300 79بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىسهاد خضير عباس321211 80بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىنور محمد احمد463045 81بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىهبة عادل غالي305754 82بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىرفل محمد جاسم462946 83بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىامنة عصام سامي321367 84بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىنبا منير زهير321675 85بكالوريوسدج

ر خلف321621 له151011الكرخ-بغدادأنيىعلياء حسير 86بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىعلياء مطرسر ضمد319140 87بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالستار جبار145592 88بكالوريوسدج

ر علي463065 له151011الكرخ-بغدادأنيىضح حسير 89بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىسمية جبار محمد145354 90بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىفرح عباس عجمي462982 91بكالوريوسدج

فال علي سلوم305713 له151011الكرخ-بغدادأنيىان 92بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىمروه عبدالرحمن رجب318402 93بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىرنا فالح مصطفر319908 94بكالوريوسدج

ر144873 له151011الكرخ-بغدادأنيىخمائل ضياء حسير 95بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىرشا هاتف عبيد305699 لومدج 96دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىايات خضير محمد144814 لومدج 97دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىرؤى هادي حسن462689 لومدج 98دب

ر144646 له151011الكرخ-بغدادأنيىقيس نبيل عبدالحسير لومدج 99دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىنور مهدي جبار144856 لومدج 100دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىمريم حميد علي305760 لومدج 101دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىدعاء محمد مجيد145606 لومدج 102دب

ر خلف321556 له151011الكرخ-بغدادأنيىزينة حسير لومدج 103دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىشمس ليث احمد462960 لومدج 104دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىدعاء مهند مزهر319057 لومدج 105دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىسارة علي كامل144732 لومدج 106دب

يا عبدالكريم خالد535717 له151011الكرخ-بغدادأنيىدال لومدج 107دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىرضية جبار محمد305746 لومدج 108دب

ر462812 له151011الكرخ-بغدادأنيىنور نبيل عبدالحسير لومدج 109دب

ي145299 له151011الكرخ-بغدادأنيىاسماء سعدي حمود لومدج 110دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىوالء عادل جبار144687 لومدج 111دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىبلسم عبدالستار حامد144882 لومدج 112دب

ي321494 يحر له151011الكرخ-بغدادأنيىهاجر حميد شر لومدج 113دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىتيسير مهدي قاسم145249 لومدج 114دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىلقاء محمود مجيد462906 لومدج 115دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىسحر عبدالكريم عبد321315 لومدج 116دب

نا خضير حبيب461189 له151011الكرخ-بغدادأنيىدي لومدج 117دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىاية عبدالكريم خلف560295 لومدج 118دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىدعاء خضير محمد144738 لومدج 119دب

يا كريم كاظم145799 له151011الكرخ-بغدادأنيىدال لومدج 120دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىشهد خيون محمد145359 لومدج 121دب



له151011الكرخ-بغدادأنيىحنان اسكندر علي463002 لومدج 122دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىزهراء مشتاق عبدالجبار559955 ةدج 123إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىشمس مصطفر حيدر305634 ةدج 124إعدادي

ر عبدالرزاق رمضان145671 له151011الكرخ-بغدادأنيىبنير ةدج 125إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى محمود شاكر462910 ةدج 126إعدادي

وع عبدالستار جبار145563 له151011الكرخ-بغدادأنيىدم ةدج 127إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىرشا علي خليل323197 ةدج 128إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىزهراء سالم حسب هللا461010 ةدج 129إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىهالة سلمان محمد305682 ةدج 130إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىغسق كريم كاظم462738 ةدج 131إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىمريم صالح حميد321474 ةدج 132إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىقمر فراس محمد559475 ةدج 133إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىنجالء فليح حسن559675 ةدج 134إعدادي

ر هاتف شاكر559709 له151011الكرخ-بغدادأنيىلجير ةدج 135إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىفاطمة منذر غافل559604 ةدج 136إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىاسيل حسن علي144704 ةدج 137إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىايمن عبد الكريم جواد463111 ةدج 138إعدادي

سان مكلف320465 له151011الكرخ-بغدادأنيىصبا اح ةدج 139إعدادي

ر عبداالمير321549 له151011الكرخ-بغدادأنيىرسل حسير ةدج 140إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىفاطمة كريم كاظم145789 ةدج 141إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىنبا نعيم خوين144787 ةدج 142إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عامر محسن560286 ةدج 143إعدادي

وق عبدالستار جبار145569 له151011الكرخ-بغدادأنيىشر ةدج 144إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىاشاء ستار جاسم145459 ةدج 145إعدادي

ي145272
له151011الكرخ-بغدادأنيىحوراء فاضل شاتر ةدج 146إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىزينب اكرم غازي461217 ةدج 147إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىسبأ باسم حسن144697 ةدج 148إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىبراء رياض كريم559861 ةدج 149إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىدعاء عباس فرحان305775 ةدج 150إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىعذراء حسن كريم318450 ةدج 151إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىرند حسن علي320599 ةدج 152إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىفاطمة اكرم عبدالزهرة144877 ةدج 153إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىسحر حسن علي144707 ةدج 154إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىشور نافع نعمان559688 ةدج 155إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىاسيل جابر عناد321390 156بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىصفاء كريم جواد305702 157بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىاشاء كاظم حنش560321 158بكالوريوسدج

وار اسماعيل خليفة461015 له151011الكرخ-بغدادأنيىان 159بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىابتسام حسن دوازة144887 160بكالوريوسدج

له151011الكرخ-بغدادأنيىوسام حسن عذاب559633 161بكالوريوسدج

ي559946 له151011الكرخ-بغدادأنيىصباح علي هاد لومدج 162دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىامل هاتف كريم321241 لومدج 163دب

له151011الكرخ-بغدادأنيىابتهال سعدي نور463123 لومدج 164دب

ي خضير145404
له151011الكرخ-بغدادأنيىحنان حسوتر ةدج 165إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىانتصار فاضل مرزة320987 ةدج 166إعدادي

له151011الكرخ-بغدادأنيىشيماء حمزة زغير461290 ةدج 167إعدادي

ر463079 ى مجيد حسير له151011الكرخ-بغدادأنيىبرسر ةدج 168إعدادي

1دكتوراهالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم علي316827

2ماجستيرالنض151012الكرخ-بغدادذكرمهند مزاحم خلف319603

3ماجستيرالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي قيس نارص146491

4ماجستيرالنض151012الكرخ-بغدادذكرصباح محمد فتحي146448



5بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكركامل داود مطر550604

6بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد علي جير318536

7بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرباسم محمد محيسن463228

8بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرهاشم محمد محيسن319636

9بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد عبد عويد321011

10بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرطارق عبدالكريم عباس550649

11بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرنبيل ثجيل يونس319579

12بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي نعيم علوان320561

13بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسن محمد رحمة318278

14بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرسامي هادي جاسم550272

15بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكراثير نارص ابراهيم550545

16بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالقادر علي550684

ي320962
17بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرصالح ثجيل خفر

18بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي حسن علي319629

19بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرسعد ساجت خلف321081

20بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعادل كاظم سعد320610

21بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرخالد عبدالرزاق حسن318469

22بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكربشير عبدالجبار سلمان318510

23بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعيدان عبود حسان463385

ر320666 24بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرسالم علي حسير

25بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرستار نشمي غالم463398

26بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرقاسم عويد جفيدل550552

27بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكراياد كاظم صحن319683

28بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرصادق عبدالواحد يودة146500

29بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكركاظم خفيف نعمة318487

ر318370 30بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد سالم حسير

31بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالجليل محمود321075

32بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرفؤاد كاظم موس318292

33بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرضياء حسون جاسم443223

34بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان رؤوف463389

ي318268
ر

35بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرصالح جباري صاف

36بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرقاسم كميل عبار320540

37بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان رمضان560009

38بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عبدعلي318475

39بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرزيد عبدالكريم جابر463249

ر461029 40بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد سالم حسير

ب318361 41بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرنصير كاظم ذه

42بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرمهند عبدالكريم جير550567

43بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرفاضل نارص ابراهيم318215

44بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرنصير محمدعلي محمد550290

45بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكراياد محمد محيسن318566

46بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعمار علي حسن318505

47بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرليث هيثم عبدالحميد550651

48بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم عباس319504

49بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسن موفق عبدالخان319706

50بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرليث عبدالحسن محمد550274

51بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي هادي رشيد316759

52بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكركمال عبدالرضا كاظم319800

53بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد عيىس زامل319786

54بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرنبيل غانم كاظم463206

55بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرصفاء كريم ثجيل463209



ر550536 56بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم حسير

57بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد سليمان داود550292

58بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرزيد علي حميد550328

ي550686 59بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد ماجد العيير

60بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالعباس محمد550637

61بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم نابت559971

ي318495 62بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكركرار عباس هاد

63بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسن حميد عطية550285

64بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعالء جميل نعمة318387

ر463265 لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرجاسم جفات حسير 65دب

ر علي حسن319679 لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير 66دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكررائد عدنان قاسم463250 67دب

يف461025 لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرعبدالجبار يوسف شر 68دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرفوزي كاظم حسن318302 69دب

ر320596 ر زيادي حسير لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير 70دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسن غليم550254 71دب

ر عويد550372 لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرضياء عبدالحسير 72دب

ي550622 لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرمشتاق فرحان حماد 73دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرسعد محسن كريم463393 74دب

ي463517
ر راصر لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 75دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي عزيز مهدي463229 76دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرصفاء عبداالمير مهوس463520 77دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرفؤاد فاروق اسود146461 78دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد رضا نعمة321052 79دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرطارق كامل امان318412 80دب

ي559995
لومالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد عزيز ماصر 81دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرستار شعيع داود550287 82دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرستار جبار خلف560016 83دب

ر عبدهللا146430 لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرعالء حسير 84دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرشمد كريم سلمان321069 85دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرعالء فرحان جهلول318563 86دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي رياض جبار146334 87دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمود سميح عطية320814 88دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرمهدي محمدصالح مهدي146329 89دب

ر463395 لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمد حسير 90دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرعادل احمود علي552795 91دب

دين عدنان حسن463032 لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرعمادال 92دب

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي سلمان مالح559961 93إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرقحطان هاشم عبدالمطلب463255 94إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرواثق منعيى حسن463509 95إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرفاضل رمضان فنجان318253 96إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرعدنان بدن جري321058 97إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرسالم حرجان عبد319550 98إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرجواد سالم سعد319691 99إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكربهاء حماد حسن550538 100إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد جاهل مجبل463413 101إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد حمادي جاسم320525 102إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرجاسم منصور زوير463525 103إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرعدنان موس عطية318170 104إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرميثاق خلف حريش550282 105إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرابراهيم حمد سماري463352 106إعدادي



ر شاطي319813 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسير 107إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرجاسم جمعة يابر319585 108إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرسلمان كريم سلمان319626 109إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمصطفر فرحان حسن319643 110إعدادي

ر لطيف320855 1ماجستيرالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

ي550681 ر ماجد لعيير 2بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير

3بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرمرتصر فرحان جهلول318557

4بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد سليم559416

5بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرموس قاسم حمود320601

ي463387 6بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعمار باسم هاد

7بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي محمد علي462993

8بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي سمير محمد460932

9بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكراسعد كامل محمد550260

10بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي منذر نعمة320544

11بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرسالم محمد خلف318234

ر316788 12بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرمنتظر رحيم حسير

ي316763
ى

ر عالء رزوف 13بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير

ر سعد ساجت321091 14بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير

15بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكررافت حاتم محمد316775

ر جمال عبود550657 16بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير

17بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي نجم عبد320734

ر316839 ر عالء حسير 18بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير

19بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرسجاد زاهد جاسم554117

ر عبدالمحسن550591 20بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرماهر حسير

21بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرمرتصر علي فرهود326297

22بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعمر نوري فهد463217

ر عبيد550533 23بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرمرتصر عبدالحسير

24بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد مكي يوسف320704

25بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب كاظم حمدان320644

26بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعمر توفيق عيىس320785

ي شليخ316822 27بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد صير

28بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرايهاب عبدالستار جبار321021

29بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي ستار مهلهل319509

30بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرمنار علي عبدالحسن463512

31بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعقيل جبار جودة146401

32بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرسجاد محمد جبار554120

ر461354 33بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي سالم حسير

34بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد فندي ابراهيم318527

ر عيدان عبود463427 35بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير

ر فنجان461347 36بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسير

37بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرميثم لطيف كاطع319746

فقار سمير كاظم550665 38بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرذوال

39بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد حسن علي463359

40بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي عيدان عبود463245

41بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرمصطفر جواد كاظم319833

ر عبدالرضا عباس146381 42بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير

43بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسن علي شلتاغ316768

44بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرطاهر غالب فاضل463454

45بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرمنتضر محمدعلي باقر550691

ر اشبوب550613 46بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

47بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالرضا كاظم463410



48بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرحيدر سعد ساجت321088

49بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي نعمة جاسم316800

50بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالجبار احمد321040

51بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي االكير عبدالكريم هاشم319523

52بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكروسام حسن خلف463323

53بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد ماجد حسن463527

ر عبدهللا463383 54بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرحيدر حسير

ي550543 55بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرسجاد ماجد لعيير

ر علي463225 56بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرايهاب حسير

ر لطيف318294 57بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعباس حسير

58بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرسامي جليل جبار550586

59بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعباس لفته نعمة318284

60بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد كامل محمد550563

61بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعبدهللا كامل داود550276

62بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرايثار رياض محمد316809

63بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعمار عباس فاضل319487

64بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرعباس كامل داود550473

65بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرباسل لفته نعمة316819

66بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكريوسف محمد عيىس321064

67بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد منتاز عبدالرزاق318356

68بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكركرار عزيز صحن318208

69بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرامير عواد كاظم463234

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرعدي شهاب احمد550628 70دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد عواد معلي463266 71دب

ي463386 لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسن باسم هاد 72دب

ر عبدهللا319618 لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرمرتصر حسير 73دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرعالء حماد ركاد318311 74دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرمهند نجم عبدهللا463221 75دب

ر لطيف318298 لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 76دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد319753 77دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي عادل عبد320712 78دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي حيدر عبداالمير146323 79دب

ر كاظم حمود320822 لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير 80دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرحازم جاسم كيطان318210 81دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكررسول جبار جودة318396 82دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسام جسام محمد550576 83دب

ر قاسم محمد320829 لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير 84دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد شخير550595 85دب

ر463129 لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرطه سالم حسير 86دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكريوسف لطيف يحير461344 87دب

ي463187
ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمؤمل علي ثاتر 88إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم محمد146420 89إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسن مهدي عودة550676 90إعدادي

ر علي عبدهللا463264 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير 91إعدادي

ي320586 ر زياد ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير 92إعدادي

ر فاضل غضبان146345 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير 93إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد علي عبدهللا560562 94إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمجتير حيدر خلف463103 95إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد جليل جبار550592 96إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم جمعة319742 97إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكروسام احمد نعمة320778 98إعدادي



ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمنتظر كاظم حمود320808 99إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمرتصر قاسم محمد146441 100إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرصهيب ليث كاظم146477 101إعدادي

ر حيدر خلف320757 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرالحسير 102إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرحيدر ثائر صالح318275 103إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد علي هاشم318288 104إعدادي

ر319820 ر علي عبدالحسير ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير 105إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عماد محمد318417 106إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرسجاد كاظم عبد240768 107إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن قاسم463378 108إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد هاشم محمد318335 109إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي عاشور زبالة146385 110إعدادي

والحسن عالء عواد318548 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكراب 111إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرليث علي عبدالزهرة320797 112إعدادي

ر علي محيسن318482 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير 113إعدادي

وش320555 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي عادل اك 114إعدادي

ر عالء عواد318490 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير 115إعدادي

ر كاظم فرهود550989 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسنير 116إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرجعفر واثق منعيى320680 117إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكريوسف محمد عيىس319449 118إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرسجاد سعد هميم463325 119إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسن ضياء حسن550585 120إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمود سامي عثمان463357 121إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم صكبان318265 122إعدادي

ل320266 ر فريد دروي ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرنورالحسير 123إعدادي

ر لهيب فؤاد320581 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير 124إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرامير سالم حرجان319765 125إعدادي

ل320372 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرسحر فريد دروي 126إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمنتظر عبدالرحيم نعمة463305 127إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن خضر حماد550540 128إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمثير وليد حميد320984 129إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمصطفر عباس محمدحسن318249 130إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي شهيد جابر319493 131إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد علي عبيد320958 132إعدادي

ر ابراهيم محمد319714 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير 133إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي حمودي منصور320888 134إعدادي

ر560004 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرحيدر صباح حسير 135إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم خفيف318201 136إعدادي

ي550494 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرسجاد باسم هاد 137إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد باسم محمد318567 138إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي سعد مروح550427 139إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد كميل عبار318270 140إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد كريم حسن463259 141إعدادي

ر علي جاسم463268 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير 142إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكركرار عباس كريم463361 143إعدادي

ر علي عبدالحسن463354 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير 144إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي حميد خالف321126 145إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرسجاد رعد علي321120 146إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد عبد جابر319536 147إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمصطفر حيدر هاشم463476 148إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرنورالدين صباح فياض319522 149إعدادي



ي319517 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرداود محمد عبدالنير 150إعدادي

ر319671 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي عقيل حسير 151إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن نعمة463380 152إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرنورالحسن فرحان بدن146467 153إعدادي

ر ضياء حسن550584 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير 154إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرابراهيم سالم حرجان319796 155إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرسعد لفته نعمة463215 156إعدادي

ر سعد قاسم463308 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرالحسير 157إعدادي

ر صباح جباري320574 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير 158إعدادي

ر علي318371 159بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرصفاء عبدالحسير

160بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرحميد عبد عويد318463

161بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكراسعد زامل محمد320805

162بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادذكرصباح عيىس رحيم550609

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكركاظم فرهود ياش551134 163دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكراحمد فرحان ضاجي319527 164دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد كاظم320687 165دب

ي شليخ319729 لومالنض151012الكرخ-بغدادذكرمنير صير 166دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادذكررائد نجم عبدهللا463349 167دب

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسن قاسم عبد463262 168إعدادي

ر كاظم عبد550656 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرحسير 169إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرقاسم كاظم رحيمة463531 170إعدادي

ب320763 ةالنض151012الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم ذه 171إعدادي

1دكتوراهالنض151012الكرخ-بغدادأنيىانتصار جواد مهدي559986

2دكتوراهالنض151012الكرخ-بغدادأنيىهناء فاضل عبيد318189

3ماجستيرالنض151012الكرخ-بغدادأنيىهناء غالي عطية550631

4ماجستيرالنض151012الكرخ-بغدادأنيىشى ثامر نارص550598

ر سلطان550559 لوم عاليالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسهام حسير 5دب

6بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسليمة اشخير فالح146365

7بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىليل عبيد عباس318543

8بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىليل عاشور عتيوي463513

9بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنيللي فاضل علي321105

10بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسحر ساهي عجرم321115

11بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىباسمة محمد غضبان463396

12بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىزينب صالح غضب318280

13بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىاسيل عبدالكريم جابر463348

14بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنهلة منىسي فرج145368

ر عبدهللا463373 15بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىايمان حسير

16بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىمديحة حسن حمزة463400

17بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسندس سعدون رسن318196

ي318421 18بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىمياسة عزيز هاد

19بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنسام محسن حيدر316852

20بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىابتسام عبدالكريم دعيم320657

21بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىازهار منصور محسن146355

22بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىهدى منىسي فرج551135

23بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىزينب علي محمد318367

24بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىرؤى عبدالكريم جابر463343

25بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىانتصار رحيم منصور146294

26بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىحال زامل محمد316857

27بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىابتهال عالوي يعقوب316860

28بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىالهام حمادي عبدهللا318484

29بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىشيماء محمد حسن321054



ل463381 30بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىزهراء عادل داخ

31بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىمريم خضير حسن550699

32بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىرؤى محمد علي463331

يا طارق خضير552875 33بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىدال

34بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىهيف مكي يوسف463423

35بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسهاد عاصي عطية320968

36بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىتحرير منصور محسن146287

37بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىشى احمد صير319593

ي319825 38بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىجنان مهدي حماد

39بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىرؤى طارق خضير463364

40بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىحوراء مصطفر عبداالمير318502

41بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىموج محمد صير463332

42بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىزينة صالح ثجيل463204

43بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىمريم جاسم كيطان463392

لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىهناء فالح حسن559506 44دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىضح نجاح مهدي318538 45دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنوار قاسم عبد319828 46دب

ر جابر316848 لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىفاطمة باهير 47دب

ر محسن550589 لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىاقبال حسير 48دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىرسل حسن نعمة463238 49دب

ر559848 ى عيدان حسير لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىبرسر 50دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىلمياء عزيز عباس550549 51دب

ر316855 لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىرضاب طه ياسير 52دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىرحاب عبدعلي جاسم463326 53دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىمروة هشام عبداالمير146341 54دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىخنساء لفته نعمة318197 55دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىهبة صاحب مسامح559993 56دب

ر559982 ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىصبا عالوي حسير 57إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسعاد فرحان محمد463416 58إعدادي

1ماجستيرالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسارة مهدي كامل463253

ي463362 2بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالكاظم عبدالنير

3بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسن نعمة463236

4بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنىه عبود عداي318239

5بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالستار جبار320989

ي318390 6بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسحر اياد هاد

7بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىايالف عبد عافص463408

ر سعيد رشيد463376 8بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىهيلير

9بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىميديا كاظم فرهود559816

10بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسىه صبيح جالب318232

ر320978 11بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىورود فاضل عبدالحسير

ر طرخان321103 12بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىهدى حسير

13بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىيرسى عباس حميد316779

14بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىرسل اركان عليوي319481

15بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد جاسم316792

16بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنورا نجم عبد320728

17بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىصابرين جبار سيد463425

18بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى حسن قاسم463297

ر ابراهيم550688 19بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىشى حسير

20بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىطيبة رزاق جبير550590

ر محمد318303 21بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىميس حسير

ر فنجان461224 22بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىضح عبدالحسير



23بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىاثمار حسن علي463406

24بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنبا جاسم كيطان318213

فان طارق خضير550618 25بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىاي

26بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىغدير محمد عباس146408

ر طاهر عبدعلي320841 27بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىهلير

وار علي عبيد550569 28بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىان

29بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىروزة احمد صفر550279

ي550654 30بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىرغد عبدهللا واد

31بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىمروة لفته نعمة463528

32بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىزهراء امير سعيد316796

33بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىحوراء داود سلمان550600

34بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىعلياء سامي طاهر321006

35بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىدعاء جبار عبدالكاظم463365

36بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنور قاسم راهي463246

37بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسارة علي حسن463212

38بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىرواء حسن نعمة463523

39بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محمد كاظم320721

40بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىجلنار قيض صيهود557235

41بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىاشاء جاسم محمد316771

ر لطيف320849 الص حسير 42بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىاخ

43بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنورهان محمد جاهل319805

44بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنور مهدي علي320752

45بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىهدى محمود عبدهللا463232

46بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىزهراء ابراهيم يوسف316817

47بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىبان سالم خلف146483

ي550583 48بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىخمائل باسم هاد

49بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىاية عادل حسن550573

يا كامل محمد550581 50بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىدان

51بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىرجاء هاشم فرج463369

52بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىناريمان ثائر خضير318173

53بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىشيماء محمد علي318183

54بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىغسق رسول فاضل559396

55بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىزهراء زهير رستم316829

56بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنورس سمير صادق318299

57بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىايات محمد علي318342

58بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىوفاء رزاق عبيس559681

59بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىشى طارق خضير550615

60بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىزهراء فاضل عباس146307

61بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىدالل كامل عبد318407

62بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىندى عبدالوهاب عبدالرزاق146514

63بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىدعاء جواد كاظم463417

64بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنور علي حسن463303

65بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىرواء سلمان شاطي320739

66بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىدعاء جواد عبدالكاظم320769

ر550280 67بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسحر قاسم حسير

68بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنرجس عباس حميد316777

69بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىشاب علي عبدهللا319651

70بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىحوراء محمد كاظم463300

ر لطيف320833 71بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسير

72بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىرقية محمد كاظم550689

ة محمد عالوي319588 73بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىامير



74بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىهدى حيدر مهدي463242

75بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىدعاء محمد علي318348

76بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىابتهال مجيد ديكان550692

77بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىهبة سمير عبدعلي463530

ر طرخان321110 78بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىهبة حسير

79بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىهديل لهيب فؤاد319758

80بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسحر محمد قاسم463256

ر319810 لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىحنان علي عبدالحسير 81دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىحنان واثق منعيى320674 82دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىاسماء عبدالستار جباري320746 83دب

وار جواد رحيم316834 لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىان 84دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسحر حميد رشيد319788 85دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىوالء قحطان هاشم318186 86دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىشيماء رزاق عبيس559713 87دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسهام نجم عبدهللا463257 88دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىاسماء اكرم عباس321130 89دب

ي شليخ319497 لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىامنة صير 90دب

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىهند صالح جاسم318542 91إعدادي

ر559677 ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىريام جبار ياسير 92إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىتبارك سمير صادق463420 93إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىقمر عبدالرزاق حسن320789 94إعدادي

ر سعيد رشيد463375 ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىافير 95إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىتبارك قحطان عبدالجبار463336 96إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىزينب فاضل عبدالسادة146360 97إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىزينب صباح جباري320567 98إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىورود فرحان حسن319613 99إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسما مكي يوسف320992 100إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسحر احمد عليوي463342 101إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىشهد فالح غالي320973 102إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنورس بشير صكر316843 103إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىدالل عبدالمجيد عباس319543 104إعدادي

ي146454 ر يوسف عبدالنير ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىحنير 105إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىرند ناهض حمزة318382 106إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسهاد جميل قاسم550464 107إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىهدير محمد عباس146390 108إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنور امير يوسف146371 109إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى طالب رحيم320130 110إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىحوراء مجيد ديكان550693 111إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىزهراء جاسم علي320691 112إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىرسل جواد سالم319724 113إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىتبارك فوزي ابراهيم146506 114إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنورا كريم بدن316784 115إعدادي

ر318531 ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىضح علي عبدالحسير 116إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىغدير عبدالستار كاطع320651 117إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىطيبة سالم عباس321096 118إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسالي كاظم خفيف318306 119إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد جاسم316790 120إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىريم عدنان ابراهيم320148 121إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىرفل علي حميد318547 122إعدادي

ر550644 ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسحر سامي حسير 123إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىفاطمة صباح ثجيل318377 124إعدادي



ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىنرجس عادل حسن550270 125إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىايات سمير صادق463405 126إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسارة قحطان هاشم318259 127إعدادي

ر حسن جاسم443300 ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىحنير 128إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىزهراء احمد عليوي463338 129إعدادي

ي فوزي فهد319764
ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىاماتر 130إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىامنة ستار جبار559957 131إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىصبا واثق منعيى321135 132إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىهدى عبدالرزاق جعفر320638 133إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىتبارك قحطان هاشم318202 134إعدادي

يا باسم جاسم318037 ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىدال 135إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىرانية سالم خلف463403 136إعدادي

137ماجستيرالنض151012الكرخ-بغدادأنيىميسون علي حسن318521

138بكالوريوسالنض151012الكرخ-بغدادأنيىبلقيس حسن نعاس463227

لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىفاطمة مصطفر احمد148684 139دب

لومالنض151012الكرخ-بغدادأنيىبشائر حسن نعاس463224 140دب

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىساهرة جاسم عبود318552 141إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىلمياء حميد غضبان550694 142إعدادي

ي عباس550696
ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىهويدة هاتر 143إعدادي

ر463516 ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىاقبال حسن حسير 144إعدادي

ر319770 الم طاهر حسير ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىاح 145إعدادي

ةالنض151012الكرخ-بغدادأنيىسلم صكبان ابراهيم318257 146إعدادي

ر عزيز محمود460242 1دكتوراهالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسير

2دكتوراهالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرفؤاد غازي حسن524688

3دكتوراهالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمخلد ابراهيم فليح315853

4ماجستيرالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرياش سعدي محمد460471

ي صادق رسن316114
ى

5ماجستيرالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرشوف

6ماجستيرالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدالصاحب كريم561331

ر460443 7ماجستيرالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعمر ضاري حسير

8ماجستيرالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم محمدعلي151053

ي561279 9ماجستيرالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد محمد حماد

10ماجستيرالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرهشام عبد منصور524745

11ماجستيرالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسيف محمد احمد460330

12ماجستيرالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسن منذر نارص524635

ر524809 لوم عاليالعطاء151013الكرخ-بغدادذكررياض عبدالمطلب حسير 13دب

لوم عاليالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل محمد524536 14دب

ر علي عبدالفتاح561289 لوم عاليالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسير 15دب

ي461841 16بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم حماد

17بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم حسن460560

18بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرضا حميد460245

ي460295 19بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالوهاب حمود

20بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمازن مزاحم كامل524727

21بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحازم عباس غضيب151447

22بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمود محمد رجب460639

23بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمازن جاسم محمد151923

24بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرجواد كاظم حسن316027

25بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمهند هاتف عبدعلي316164

26بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعمر محمد علي524824

27بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبداالمير عبدالسادة315917

ي460354 28بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرفراس عدنان هاد

29بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمنتظر عقيل عودة315836



30بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرغياث ابراهيم محمود503091

31بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد حمودي رشيد460343

32بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراسامة عبداالمير خادم461917

33بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرليث محمد صالح316159

34بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعالء عادل محمد561294

35بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعماد حميد عبدالعباس460610

اب احمد460679 36بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكروجيه ذي

37بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعماد زيدان خلف151373

38بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرابراهيم طارق اسماعيل144774

39بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسيف خضر صالح561325

40بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر خضير عباس524565

41بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي سوادي جعفر151939

ر460522 42بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرزيد كامل شنير

ر محمد151116 43بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرقحطان حسير

44بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعمر اسعد محمد316250

45بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي جعفر عبدالكريم315846

46بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسام عزيز محمود315997

47بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمهند عباس جواد316157

48بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم محمد524766

49بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحيدر عدنان حمزة460492

50بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمثير فريد فرج460525

وب460467 51بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد غسان اي

52بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرغيث جميل عبدعلي315962

ر محمد561303 53بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

54بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسعد عبدالرضا حميد460247

55بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم حبيب561230

56بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعبداالمير رسول خلف150938

ر محمد561304 ي حسير
57بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرهاتر

ي جواد315897
ى

58بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي شوف

59بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسيف هللا رياض شاكر524800

60بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرصاحب علوان شالل524748

61بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد ضياء عبود460543

62بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكركرار قصي كريم561249

ر524783 وب عماد حسير 63بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراي

64بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحيدر خضر صالح524577

65بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم نعمه524690

ي316081 66بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد خير

ر561319 67بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد طلب حسير

68بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعادل كريم رحيم460564

ر459944 69بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسير

70بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرابراهيم صالح احمد524683

71بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمازن رحيم نعيم427851

72بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد سعد مجيد524808

ي555938 73بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد ربيع كرد

74بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالصاحب كريم316216

ج524568 75بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحمزة قاسم فري    

76بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكروسام صالح كاظم151386

77بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراياد جعفر محمد150978

78بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسعد محمود شاكر460289

ر151454 79بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحيدر طه حسير

80بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكروليد خالد حازم524843



ر كريم حسن561280 81بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسير

82بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعباس جواد كاظم316007

83بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد وضاح عبدالقادر151123

84بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكركرار قيس شعبان460613

85بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرزيد خالد رشيد561272

86بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعمار زيدان خلف461783

87بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم هاشم460685

88بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرايهاب محمد حسن524702

89بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد عبد460359

90بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم حمدان316273

91بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد سعدي جواد524786

ر151845 92بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد عالء عبدالحسير

ي عبدالكريم151863
93بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر حفى

ر فالح موحان561219 94بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسير

ر151736 95بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكروليد فاضل حسير

ون524676 96بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراوس سالم ذن

97بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرزينعابدين غسان شاكر524697

98بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد موفق جبوري561308

99بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسيف موفق جبوري561309

ر524675 100بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمنتض ضاري حسير

101بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراسعد عزيز حمزة316120

102بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرابراهيم جمال عبدهللا151983

ي316095
103بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسيف هاشم تفى

104بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحسن علي رشيد460393

ر524692 105بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر محسن حسير

ر خالد صالح524678 106بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسير

107بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد561217

ر561226 108بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن سلطان حسير

ي315868 109بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد علي عبدالهاد

110بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسيف عبدالستار عذاب524805

111بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمنتظر فالح حسن460454

غام سعد علوان561262 112بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكررصر

ر524816 113بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحيدر علي حسير

ر علي151850 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالحسير 114دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرابراهيم حمود حسن315979 115دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعماد حسن نوري561247 116دب

ر موس151048 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرامجد حسير 117دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرضياء عبدالكريم حمود561358 118دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرضياء حسن حاتم315933 119دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرقصي محمود عبد524817 120دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد عبدالخالق حميد460535 121دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد علي فياض316138 122دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد هادي علي316264 123دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسن نجم عبود316108 124دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر ماجد مهدي461885 125دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي زهير عزيز150923 126دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعدي ضياء عبدالرزاق461938 127دب

ر حميدي461941 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 128دب

وب خليل فرج524552 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراي 129دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرانمار جاسم محمد316245 130دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي جواد كاظم316131 131دب



لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرقصي عادل محمد461837 132دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد مصطفر شاكر150932 133دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي عباس حسون524803 134دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراوس فصال شتيوي316207 135دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرامير حيدر نصيف حلمي315860 136دب

ي315884 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر نزار ناجر 137دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرابراهيم مصطاف احمد524699 138دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكركاظم عباس علوان316105 139دب

ر460309 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي حسن حسير 140دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرنبيل عبدالواحد ابراهيم460331 141دب

بوس460556 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسيف الدين ماجد دن 142دب

ر316230 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسن طه حسير 143دب

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرجاسم عبد لفته151815 144إعدادي

ي مسلم524777
ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد شاتر 145إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرخالد عبدالرضا حميد151883 146إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرجبار عبدالزهرة برهان561210 147إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرفيصل جاسم محمد151991 148إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرقاسم صاحب علي524669 149إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراسامة صالح حسن151964 150إعدادي

ر524830 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسيف علي حسير 151إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرضا حميد316143 152إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمهدي خالد صالح524680 153إعدادي

1ماجستيرالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر اياد شهاب524821

2بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكريحير ميثم عبدالصاحب151004

3بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراوس كامل جاسم524548

4بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد وسام محمد151060

5بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكركرار فاضل حسن561328

6بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرصالح الدين صفوت محمد460368

ر316040 7بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحيدر علي حسير

8بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكررعد جمال صالح315974

9بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراوس محمود عصويد461900

ر سامي شهاب561335 10بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسير

11بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن اياد داود151649

12بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرفراس ستار جير561292

13بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمنتظر كاظم محمد460279

ر علي عباس524755 14بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسير

15بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرانمار قيس عبدالستار561267

16بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسن جاسم151657

17بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسماح محمد عزالدين316060

18بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي خليل فرج524555

ر151857 19بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعباس عالء عبدالحسير

20بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكريحير خليل محمدصالح151723

21بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكربارق واثق حاجم460604

22بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسامر عزيز علي460548

ر عالوي316191 23بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

ر460431 24بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرقيض ضاري حسير

25بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعدنان عبدالرحيم مخلف316154

26بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسجاد اسماعيل سليمان316102

ر524782 27بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد عماد حسير

28بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحيدر اياد كاظم146415

29بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر صباح طالب561274



30بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرالحارث باسل جواد460325

31بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد زكي احمد151434

ي460486 32بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي محمد ناجر

ر460668 ر منعم حسير 33بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسير

34بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحمزة صالح مهدي561253

35بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرفهد احمد فخري316198

36بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمازن منذر جبار461924

ر561252 ر سالم حسير 37بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسير

38بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم عبدالجبار460341

39بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد حازم محمد461852

40بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح طالب524838

41بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد عبداالمير جاسم150989

42بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرفهد سمير حميد316183

43بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرموسىالكاظم ليث عامر524772

44بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسعد عبدهللا فهمي315953

45بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحمزة عبدالرضا جودة315969

46بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد عامر460655

47بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسعد جمال صالح315983

48بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراثير مهدي صالح561293

49بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر طالل نافع561224

50بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر شمد عبدالقادر315930

51بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرقحطان عدنان كاظم524752

52بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد محمود ابراهيم151044

53بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسلمان داود سلمان151022

54بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح عمران561218

55بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي سالم عباس151580

56بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعمر سعدي محمد461947

57بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي فالح حسن316276

58بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسيف رافد عيدان460347

59بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمود فالح محمد524701

ر خليل ابراهيم460664 60بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسنير

61بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسيف الحق نارصالدين مدلول460529

62بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالسالم عبدالمجيد460629

ر524759 ر عارف حسير 63بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسير

ر عبدهللا461795 64بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرضاري حسير

65بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي السجاد ليث عامر524774

ر524744 66بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعقيل عبدالرزاق حسير

67بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعقيل طالب عباس316123

ر ليث عامر561323 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرنورالحسير 68دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرخليل ابراهيم محمد460658 69دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد خيون محمد316180 70دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي زيدون شاكر151893 71دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عالء خزعل148381 72دب

ر316078 ب حسير لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسن ادي 73دب

ر476100 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي عبدالحسير 74دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد مهند جعفر151693 75دب

ر461944 ر ناظم عبدالحسير لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسير 76دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكركاظم جواد كاظم151764 77دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد جواد كاظم524654 78دب

ر151109 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرياش قحطان حسير 79دب

ي315871 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد نزار ناجر 80دب



لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرقحطان عبدالرحيم مخلف316150 81دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمهند جواد كاظم460516 82دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر خيون محمد561254 83دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر صباح جير524779 84دب

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرياش بشير علي561326 85إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكركرار عامر حميد524784 86إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرفؤاد عبدالجليل اسماعيل524681 87إعدادي

ر460253 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر طه ياسير 88إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي احمد جلوب151643 89إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعدي اياد منديل316135 90إعدادي

ش524677 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمشتاق جبار دروي 91إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي ماجد احمد460284 92إعدادي

ر151065 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكربالل امجد حسير 93إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمود بهجت رشيد524558 94إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد كامل جاسم561207 95إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعمر شمد عبدالقادر315924 96إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي مهدي460495 97إعدادي

ر نعمة561301 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرابراهيم حسير 98إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسن احمد هاتف316170 99إعدادي

ف كاظم محمد460260 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراشر 100إعدادي

ي151397 ر هاد ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسجاد حسير 101إعدادي

فقار ظافر جبار316091 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرذوال 102إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرهاشم شمس الدين عبداالمير151086 103إعدادي

ر461800 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرانمار علي حسير 104إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعمر علي عباس524545 105إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي سامر صباح316089 106إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعدون نكازة151752 107إعدادي

ي524574
ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعباهلل علي مصطفر راصر 108إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسام سعد شاكر316048 109إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراسماعيل رافع عزت151333 110إعدادي

ر عبدالزهرة نعمة524695 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسير 111إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد مؤيد عبداالمير324625 112إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد نظير صبحي461778 113إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالسالم عبدالمجيد460220 114إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد واثق حاجم460566 115إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسن فالح حسن460451 116إعدادي

ر ماجد محسن561285 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسير 117إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق ماهر عبدالرزاق460571 118إعدادي

ي151901 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد علي ناجر 119إعدادي

ي524584
ر مصطفر راصر ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسير 120إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد صالح316238 121إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي اياد جعفر150966 122إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرياش واثق حاجم151730 123إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرنورالدين اسماعيل سهيل524539 124إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراسامة عباس خضير524732 125إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرخضر عقيل خضير460504 126إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرخالد مالك يوسف151917 127إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرجالل طه محمد561238 128إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكراحمد عادل حسن460237 129إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرصالح حسن كاظم151346 130إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرزينب جواد كاظم326603 131إعدادي



ر460688 ر علي حسير ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسنير 132إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمؤمل مؤيد عبداالمير461757 133إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعلي احمد هاتف326577 134إعدادي

ي460385
ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمهدي احمد غير 135إعدادي

ي524443 ر حميد ناجر ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسير 136إعدادي

ر151392 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرمصطفر وليد حسير 137إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرطه عالء مهدي524460 138إعدادي

139بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحكيم كاظم علوان316032

140بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرليث عمر عبدالفتاح461833

141بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرسيف الدين سعدي عبدالجبار561259

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرفيصل عبدالرضا حميد460481 142دب

ح524560 ر شنشول شي     لومالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرحسير 143دب

ر561313 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادذكرعادل كاظم حسير 144إعدادي

1ماجستيرالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىهناء صالح احمد524833

ة حسن شنيور524812 2ماجستيرالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسمير

3ماجستيرالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىاسيل حسن رضا524684

4ماجستيرالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىبدور محمد داود524802

ة علي عبد460584 5ماجستيرالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنادي

لوم عاليالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنهاد عبدالزهرة علي524750 6دب

7بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسىه هادي فنجان561261

ر151571 8بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسهاد قاسم حسير

9بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىاالء عبدالرضا صالح460322

ر561342 10بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنىه اسماعيل حسير

11بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىشى عبدالستار جبار561258

12بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىوالء عبدالزهرة عبدالعباس460650

13بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنضال فاضل عبد524629

14بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىلمياء عكلة معارج524703

15بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىفيان عباس سوزةعلي524769

16بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىهمسة عامر لطيف151151

ر524792 17بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىاشاء علي حسير

18بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىهدى احمد صالح460311

19بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىتمارصر سامي هالل151715

ة عيىس جواد524756 20بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنادي

21بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنضال عباس كاطع460400

22بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىفاتن ابراهيم سليم316097

اب احمد461785 الص ذي 23بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىاخ

24بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىحميدة علي عجيل316000

25بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىخالدة جاسم عباس537157

26بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسمر داود رحيمة151745

27بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىمها عبدالرضا موزان524550

الم عامر حداد316274 28بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىاح

29بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنور نزار خالد561290

30بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىميساء حنون نارص561233

31بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنورا وليد عبدالستار151132

ر محمد524796 32بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىرتر امير

ج سهيل مجيد561213 33بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىاري    

يا صبيح داود524665 34بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىدال

35بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىهبة ماجد محمد151704

36بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىضح محمد حسن460476

37بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسحر علي محمدحسن461930

38بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىفرقد محمد ماهي524747



هان ويس461907 يا شر 39بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىدن

40بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىحال عايد عبد461928

ي460349 41بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىانعام عدنان هاد

42بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىمها سعد سالم150945

43بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىشيماء عباس شكر524828

ر151709 44بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزهراء البتول طه حسير

ي جابر460446
45بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىحليمه مناتى

46بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسجا عبدالصاحب كريم316223

47بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىرشا صفوت محمد460366

ر صباح نوري460336 48بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىياسمير

49بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىميساء مهدي صالح561299

50بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىرغد حسام جميل460539

51بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزينب كاظم بلكت561296

52بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىلينا عبدالمهدي جير373863

ر524815 53بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىرندة ليث ياسير

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىانتظار محمد مناجي150954 54دب

ر461831 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىتحرير عبد حسير 55دب

ر احمد561286 ى ياسير لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىبرسر 56دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىعلية محمد سماوي151424 57دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسهام جاسم نعمة461896 58دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىمنال ابراهيم رشيد561317 59دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسوسن عبدالصاحب كريم561334 60دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسلم خورشيد مجيد524819 61دب

ي151138 ر عرتر لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىلمياء حسير 62دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسمراء سعدي محمد524751 63دب

الم حسن علي461850 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىاح 64دب

ر عالوي524790 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىمائدة حسير 65دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىشاب سعيد كامل316130 66دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىانتصار حسن صبيح460581 67دب

ح316064 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىشيماء شنشول شي     68دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىهبة كاظم محمد151417 69دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىكفاية جبار كاظم561321 70دب

ي حميد461769
لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىتغريد غير 71دب

ر نعمة561237 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنوال حسير 72دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىمها عادل حسن460312 73دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىاشاء قاسم جابر561307 74دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىهدى متعب جاسم524562 75دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىصابرين كاظم محمد151625 76دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىهدى ماجد محمد151721 77دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنغم فليح حسن561222 78دب

ر460301 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزينب بركات عبدالحسير 79دب

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىعبير محمد خضير524785 80إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسعدية خزعل رشيد461920 81إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىشيماء سعدي محمد460477 82إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىانعام محمود حميد316203 83إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىلمياء عبدالرحمن حسناوي561265 84إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىاقبال حبيب سعيد524659 85إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىكروان ميخائيل فرج503032 86إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىايهاب اياد شهاب524503 87إعدادي

ي خضير524571 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىوفاء ناجر 88إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزينب سلمان داود524663 89إعدادي



1ماجستيرالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىلبير حسن علي524806

ر316212 2ماجستيرالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىضح عبدهللا حسير

لوم عاليالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىهبة سمير عزيز316235 3دب

ر حبيب461846 4بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىهند عبدالحسير

5بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىمروة زاهد محمد460303

ر151701 6بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسارة طه حسير

7بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسماح فاضل عبد561270

8بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىبسمة ثامر ياش315889

9بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىرغدة مؤيد عبداالمير460647

ر محمد عباس316044 10بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىبنير

ر حسن315940 11بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىهند عبدالحسير

ر فاضل460231 12بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىحسناء ياسير

ي ابراهيم460626
13بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىطيبة وصفر

14بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزينة خالد جاسم151355

ر151976 15بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسحر كاظم حسير

16بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزهراء عادل عبدالرضا524728

17بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىبراء واثق حاجم460298

18بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىافنان خالد حازم524842

ر حازم محمدعلي461792 19بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىفير

ي460563
20بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزهرة كاظم متاتر

21بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد عباس305719

ة عباس جواد316147 22بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنادي

23بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىمريم مؤيد عبداللطيف460306

24بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد عباس460942

ر عبدهللا نارص561315 25بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنرمير

26بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىرقية ماهر عبدالرزاق151653

27بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىفرح ابراهيم عبدالكريم316036

وار ناهي عبد151102 28بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىان

29بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىريام هادي علي461933

30بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىرنا عمار جاسم151945

31بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنور عمار جاسم151908

32بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزهراء رياض عبدالمطلب524810

سان علي460509 33بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىرسل اح

34بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىاسماء عباس جواد460256

يا قاسم سالم9555 35بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىدان

36بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىمروة عبدالصاحب حسن316072

ر315945 37بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىطيبة محمد عبدالحسير

38بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىطيبة سالم جودة461821

ي460382
39بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىمروة احمد غير

40بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنور محمد نعيم561276

41بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىشذى حسن صبيح461816

ي شاكر524761
42بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسالي جوتر

ي151405 43بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىمريم سعد صير

44بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىفاطمةالزهراء جاسم عبد151795

45بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىاشاء فاضل عبد524962

46بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىمريم سالم محمدطاهر460374

47بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىعال عبدالزهرة نعمة524586

ر151878 48بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىدعاء علي حسير

49بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسارة مزاحم كامل460634

50بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىضح محمد عبدالرضا561225

ور سعيد151460 51بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىفرح ان



52بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىايمان رعد عبدهللا316226

53بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىخلود كاظم محمد151440

54بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىريام كاظم محمد151832

55بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىاية خضير عباس151380

ر524590 56بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىهبة كريم حسير

57بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنوار علي رزاق460592

58بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىدعاء موفق شهاب151821

59بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىاثمار منذر عباس434720

60بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىمريم جاسم محمد524657

61بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزهراء فاضل عبد524624

ي524582
62بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنوال مصطفر راصر

63بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسمر عزيز علي461931

64بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسارة مؤيد عبداالمير460501

65بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىرانية كاظم محمد151826

66بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىفاطمه الزهراء جواد كاظم524741

67بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىمنال خيون محمد316176

68بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىاية محمد عبد460316

69بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىاسماء مهدي ناظم151954

ر لفته561312 70بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىغادة حسير

71بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىدعاء جواد كاظم151758

72بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىفرح حازم محمدعلي461789

ر لفته561310 73بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىهناء حسير

74بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسحر صبيح داود524668

ر محمد561305 75بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىهند حسير

76بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىشيماء ستار جير151100

77بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد هالل524794

78بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسارة ابراهيم اسماعيل316056

ر علي561287 79بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنور حسير

80بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىعال عايد عبد315993

81بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىبدر عامر مجيد460672

82بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزينب سالم عباس151592

83بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىصفا عبدالصاحب حسن316065

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزهراء نجم عبد561330 84دب

ر524834 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىانتصار غازي حسير 85دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىرغدة عبدهللا فهمي315911 86دب

ي316186 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىصابرين عبدالرزاق ناجر 87دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىهند حسن كاظم524636 88دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىقمر عالء مهدي315830 89دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىعالء ابراهيم عبدالجبار460339 90دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىبان حسن كاظم151338 91دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىوالء داود سلمان151035 92دب

ر524475 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىعلياء كريم حسير 93دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنبا انمار جاسم151788 94دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىرغد طارق عبدالرضا561271 95دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىايات مؤيد عبداالمير461826 96دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىعفيفة مثير سعيد315900 97دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىرنا فوزي جالب460363 98دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىدعاء احمد خلف524685 99دب

ة ماجد عبد460622 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنادي 100دب

ر عبدهللا460630 ق حسير لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىاستير 101دب

اب524836 لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزهراء كاظم ذي 102دب



لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىبلقيس عبدالكريم نجم151565 103دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنرسين زيدون شاكر151933 104دب

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىعبير عبدالرزاق خلف561256 105إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىثمر ثامر نوري316280 106إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىايناس عامر علي461943 107إعدادي

ية ميثم عبدالصاحب151015 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىدان 108إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسارة عباس خضير524735 109إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنور مهدي ناظم279297 110إعدادي

ر461822 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىتبارك محمد عبدالحسير 111إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىمنار اياد منديل316068 112إعدادي

ي524578
ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىبنت الهدى مصطفر راصر 113إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىشيماء غازي صالح151887 114إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسارة احمد خضير524480 115إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنعمت فائز سلمان460575 116إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنور عباس كاطع460405 117إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسمر احمد جلوب151636 118إعدادي

ي461760 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىالرسا رحيم حماد 119إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىفرقان سعد هاشم524631 120إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىرسل ماهر عبدالرزاق151665 121إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىروان سامر صباح316085 122إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسحر عادل كاظم461851 123إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىفاطمة معن علي524450 124إعدادي

ي461764 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزهراء رحيم حماد 125إعدادي

ر شامل محمود524650 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىحنير 126إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزهراء ظافر سهيل460589 127إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىتبارك جاسم عبد151800 128إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىشهد مثير قدوري316269 129إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزينب صالح جبار316126 130إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىمير قاسم جاسم151153 131إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىاية عبدهللا فهمي315905 132إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىحوراء نجم عبد524731 133إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى جاسم عبد151805 134إعدادي

ي315879 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىلينا علي عبدالهاد 135إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىقمر عبدالزهرة نعمة524588 136إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىطيبة ابراهيم عبدالحسن461888 137إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىسحر عباس خضير524737 138إعدادي

139بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىندى جاسم نعمة524652

140بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىخلود حسام الدين محمود460551

141بكالوريوسالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىنجالء فاضل عبد524626

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىميسون عادل عبد524694 142دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىابتسام قاسم محمد461805 143دب

لومالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبداالمير علوان151364 144دب

وار صاحب خضير151837 ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىان 145إعدادي

ةالعطاء151013الكرخ-بغدادأنيىميعاد عودة شهاب151784 146إعدادي

1ماجستيرالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعبدالهادي حمود عبود324595

ر437624 2ماجستيرالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحيدر نعيم عبدالحسير

3ماجستيرالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكررامي رعد سعدي559438

4ماجستيرالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرصادق فهد عجرم437731

لوم عاليالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكراسامه جمعه احمد476757 5دب

لوم عاليالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحسن رسن جاسم559407 6دب

7بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعادل ياش كاطع523939



8بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرفالح روضان غيالن559388

9بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكراياد كاظم خنوبة559393

10بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكررعد جدعان فيحان559385

11بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرفرحان حسن نفاوة148456

12بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرنجم سوادي طعمة148150

13بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرفؤاد حسن عبدالرحيم148467

14بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمحمد منصور محمد148524

15بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرضياء عبدالرضا عباس523924

16بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرامير جودي كاظم148296

ر148474 17بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرليث علي حسير

ر عبدعلي325976 18بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز حسير

19بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكراحمد جبار مهدي148162

20بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرصادق علي كعيد148334

21بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعدي فالح حسن476738

22بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمحسن نارص محسن523945

23بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكركاظم علي عبد559383

24بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمصطفر كفاح عبد437657

25بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي فالح حسن148603

26بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحيدر محمود عبدهللا148225

27بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمناف جاسم حسب هللا148385

28بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد443208

29بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكروسام حاكم عاجل559390

30بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرامير محمد ياس148112

ر مول316475 31بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

32بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرامير نعمة خلف437707

33بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرباسم جابر حسن148048

34بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي موس هاشم559380

35بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكراحمد نشات احمد522103

36بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس فاضل476661

37بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكراكرم عويد عبدهللا316435

38بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكررامي سعد حميد559372

39بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمهند موات محسن148617

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرشهاب احمد عبدهللا523961 40دب

ر523928 لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي كريم حسير 41دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكراحمد مشكور عبدالخان507442 42دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرشهاب احمد عواد559392 43دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدهللا علي523963 44دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي محسن عكاش148168 45دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعبداالمير رسن جاسم316567 46دب

ي476688 لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحبيب حميد جود 47دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم احمد476704 48دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحيدر رسن جاسم476684 49دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحسن سلمان سهيم559408 50دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرلؤي رضا محمود148445 51دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرخضير خليفة عباس523955 52دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمحمد خليفة عباس523951 53دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرخليل كاظم شحان437667 54دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عبدهللا443074 55دب

ر عبدالستار خنجر443050 لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحسير 56دب

ر325991 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحامد احثالة حسير 57إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمهند عبدالمجيد كيطان443191 58إعدادي



ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرسعدي فهد عجرم559376 59إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرفالح سلمان داود148269 60إعدادي

ي316505 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمهند حميد جود 61إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرامير رافع عبد476745 62إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعباس حسن فرحان559394 63إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعادل عباس علوان316576 64إعدادي

1بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعمر ابراهيم عليوي476724

ر حامد صالح148429 2بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرنورالحسير

3بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكراحمد حازم فرهود148146

4بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرطالل حسن علي316545

5بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي كاظم148156

6بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمصطفر موات محسن148610

7بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرجعفر محمد جعفر316510

ي حمد148420
8بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمهند مكفر

9بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعبيد جواد كاظم476617

10بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكراحمد محمد ورد148077

11بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسن شدهان443043

12بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحسن حميد احثالة325986

13بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرابراهيم سالم كاظم316615

14بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرزين العابدين عالء كاظم443062

15بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرفاضل عباس فاضل476670

16بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد صالح148066

17بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكريعقوب علي عبيد443057

18بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمرتصر عبود علي305736

19بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعزالدين كاظم عبود316394

20بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي جواد عبدالكاظم438088

21بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرهيثم خليل ابراهيم148212

ر437630 22بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي نعيم عبدالحسير

23بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحيدر فالح حسن443055

24بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكراحمد عبود علي320995

25بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمحمد محسن نارص316415

26بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالستار سعدون437651

27بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي سلمان علي438119

28بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعباس احمد فاضل148415

29بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمصطفر نجم عبد148651

30بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرابراهيم شياع فارس476678

31بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرسيف امير كريم316521

32بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي صباح غالي476693

33بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرابراهيم يحير ابراهيم316491

34بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكراحمد كسار كاظم148639

ر طه عبدالكريم316464 35بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرياسير

36بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكربالل خالد علي476674

37بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرابراهيم فالح حسن148408

38بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي ماجد كريدي148131

ر علي523971 39بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

40بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرابراهيم حازم فرهود148559

ر نعمة443036 41بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكركرار عبدالحسير

42بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكراحمد باسل زكريا316448

ي148659
لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحسن يوسف راصر 43دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحمزة اسعد حمزة316542 44دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكريونس عباس سليم148179 45دب



لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي محمد148623 46دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكروسام رائد حسن316457 47دب

ر جمعة عبد148350 لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحسير 48دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحسن مظهر حسن443040 49دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكراحمد عباس علوان148551 50دب

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي عباس جمعة148344 51إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي مؤيد عبداالمير316446 52إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي وهاب محمود316612 53إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد جعفر316507 54إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعمرالفاروق يحير ابراهيم316516 55إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدالكريم احمد148403 56إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرطه ستار اسماعيل148536 57إعدادي

ي148174 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحسن علي لعيير 58إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمحمد ستار اسماعيل148214 59إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي باسم محمد316621 60إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمحمد رائد يوسف559409 61إعدادي

ر476653 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي محمد حسير 62إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم احمد148368 63إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكراحمد عادل فياض476647 64إعدادي

ر عالء كاظم522830 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحسير 65إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكراحمد صالح غالي476699 66إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكررسول جواد شدهان476636 67إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي جمال سلمان443039 68إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرابا القاسم محمد عالوي443047 69إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرامير حيدر غالي148206 70إعدادي

ر559395 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرسجاد عودة حسير 71إعدادي

ي443187
ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عبدالغير 72إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرسامان جنان جالل148400 73إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم احمد148358 74إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرايهاب صباح احمد559389 75إعدادي

ر عدنان اعنيد559402 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحسير 76إعدادي

ي476641 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعلي حميد هاد 77إعدادي

ر148579 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحيدر عماد حسير 78إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكريوسف محمد كاظم443106 79إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل ياش523908 80إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرنصير فالح حسن148543 81إعدادي

ر حمدان داود148594 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرحسير 82إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرزيد حامد عبدالمنعم476666 83إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرجعفرالصادق سعدون داؤد476651 84إعدادي

ي عليوي316526 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرسجاد صير 85إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد محمود324679 86إعدادي

ر سليم148646 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكراسامة حسير 87إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرالحسن عبدالهادي حمود148185 88إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرهشام جواد شدهان476629 89إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرهيثم سالم كاظم324660 90إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكروسام عبدالجبار حمزة443076 91إعدادي

92بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرجبار عبدالكاظم عبدهللا148247

ي476710
93بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعمر خلف ثويير

94بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكركميل سعد ابراهيم437715

ي حاوي148631
95بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق ثاتر

ي شياال316423
96بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرهوازن غير



ي148714 لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكروسام مصطفر ناجر 97دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعباس سلمان محسن148239 98دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرصباح حسن معلة148278 99دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرفاضل حسن محمد476763 100دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرسعد علي احمد437761 101دب

ر523923 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعدنان عنيد حسير 102إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرفؤاد صادق رشيد523954 103إعدادي

ي316479 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرعمر حميد جود 104إعدادي

ي559375
ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادذكرمهدي كطافة تفى 105إعدادي

1ماجستيرالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىضح علي كاظم316407

لوم عاليالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسناء حاتم ابراهيم316429 2دب

3بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىهالة عبدالجبار حسن533790

ر كريدي437725 4بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىالهام حسير

5بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىرمله طالب علي437772

6بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسعاد حميد حلبوص523978

7بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىوداد حسن معلة148261

8بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسهاد حميد حلبوص559391

9بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىنىه عباس جديع443087

10بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىرشا عدنان رحيم507339

11بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىاسيل عبدالجبار سلمان437694

12بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىايالف خالد عباس476721

مة559602 13بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىنبأ حسن عبداالئ

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىرنا عباس عبدالرزاق148083 14دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىابتسام فؤاد حياوي148447 15دب

وق عبدالكاظم عبداالمير316564 لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىشر 16دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىلميعه غزال محمود148373 17دب

الص محسن سهيل148379 لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىاخ 18دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسناء سلوم جواد476752 19دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسهام علوان حمزة148220 20دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىنور عبدالمجيد شاكر437720 21دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزينب سعد سلمان148085 22دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىنجالء قاسم محمد148390 23دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىرسل حكمت احمد476708 24دب

هللا جير523930 لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىكوثر خير 25دب

ر مول316469 لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىمريم حسير 26دب

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىايناس وهاب محمود476702 27إعدادي

1ماجستيرالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىحوراء عبدالرزاق عبدالوهاب443184

ر324576 2بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىرسل سالم حسير

ر437596 3بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسارة نعيم عبدالحسير

ر476732 4بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسارة صبحي حسير

5بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسماح ابراهيم عليوي443197

6بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسحر عدنان عنيد437744

7بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىمها مهدي عايد324602

8بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىرسل جمال عباس507356

9بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىرؤى عبدالكريم هاشم148694

10بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزينب هاشم جابر443178

11بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىدالل حميد صالح148068

12بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىتبارك رافع عبد443031

13بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىدعاء علي كاظم316425

14بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىغفران محمد كاظم148054

15بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىهبة فارس نعمة476662



يا هديب حسون559401 16بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىدن

17بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى كاظم عبود316401

انا محمود خلف559406 18بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىدي

19بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسارة يحير ابراهيم316488

20بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالعباس فاضل437618

21بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىريم خليل ابراهيم148441

22بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىشيماء ابراهيم علي148063

23بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىندى خليل ابراهيم148302

24بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزمن محمد سعيد437737

ر نعمه442852 25بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىنور عبدالحسير

26بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىنضال ابراهيم وفر148096

27بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالعباس فاضل523980

ر فرحان476624 28بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسارة حسير

29بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىنور خليل ابراهيم148315

30بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىامل ابيذر حسن459405

31بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسماح بريسم لطيف476748

32بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىرنا حمدان جاسم316409

33بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىنور كاظم خضر522203

34بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىرانيا طالل نوري523932

35بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىمروة مهدي خزيم476735

36بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىوفاء لطيف عواد437638

ر148574 37بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد حسير

38بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىاسماء ونيس قاسم148462

39بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىهبة جبار عبدالكاظم148255

40بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىمنار خالد جاسم316813

41بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسحر عادل ياش523944

42بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىكفاح حميد حلبوص437614

43بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدالرحمن حمد316531

44بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىمريم سعد صالح559400

45بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىبراء سليم محمد437779

ي476715 46بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىضح علي حمود

47بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسناء خليل ابراهيم148320

48بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىشهد موفق محمد148189

49بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىغصون اسعد حمزة316519

ر عبد443091 50بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىهيام حسير

51بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىشهد داود قاسم148197

ر443097 52بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىغفران حمدان حسير

53بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىساره نجم عبود559398

ر559404 د حسير 54بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزهراء دري

ر316497 55بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزهراء عماد حسير

56بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسماح خليل ابراهيم148326

57بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىضح عبدالستار سعدون437685

58بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىنور حامد عبدالسادة316418

59بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىتمارة سعدي ابراهيم148673

60بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىاية سعدي ابراهيم148665

61بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىوالء طارق جاسم559381

62بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىصابرين كريم مزهر323496

63بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىمير حمدان جاسم316438

64بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالحسن عبود443059

ر كاظم كامل324584 65بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىحنير

66بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىهبة هللا غازي علي476656



67بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىهدير عادل ياش523936

ر148566 68بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزينة محمد حسير

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزهراء حاتم كاظم316530 69دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىنور علي عبد148125 70دب

ي476729
لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىغروب علي ثاتر 71دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزهراء هادي عبداالمير316402 72دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىشهد رعد جدعان559384 73دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزينب ماجد كريدي148136 74دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزهراء احمد عبدالرحمن148471 75دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىتبارك عادل كاظم559411 76دب

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزينب سهل نجم437674 77دب

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىشمس الهدى كاظم عبود316460 78إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىهدى سعد علي437751 79إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىايات عبدالكريم احمد148356 80إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىانتظار فوزي جخيور148143 81إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىهبة سعد موس443084 82إعدادي

ر316500 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزينب عماد حسير 83إعدادي

ر كاظم476779 يا حسير ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىدن 84إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسحر محمد حميد438075 85إعدادي

س سعد حميد476783 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىان 86إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىحنان عبدالعباس فاضل476705 87إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىجيالن جنان جالل316540 88إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد جعفر459358 89إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسارة عبدالهادي حمود148527 90إعدادي

يا سهيل نجم316482 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىدن 91إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسارة عباس سلمان148234 92إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىرسل نجم عبود559397 93إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىمروة زكي يحير148289 94إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىولدان حكمت احمد316452 95إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىجمانة مظفر سالم559403 96إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىاية عبدالجبار سلمان437701 97إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىنورة سعد صالح523967 98إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي عبد148282 99إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىشهد صدام ياش148242 100إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد ياش324615 101إعدادي

اس ليث محمد146318 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىنير 102إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىمريم رعد سعدي316560 103إعدادي

ي476760 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حميد هاد 104إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىزينب عالء كاظم443080 105إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىطيبة موفق محمد148676 106إعدادي

ر148339 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىمنار عماد حسير 107إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىضح محمد حميد438082 108إعدادي

ة اسماعيل ابراهيم10993 ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىسمير 109إعدادي

110بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىهدى ابراهيم وفر148092

111بكالوريوسالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىلقاء محيسن عبدعلي148702

لومالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىاسماء عثمان عبيد148708 112دب

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىشاب رحيم كريم316442 113إعدادي

ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىبلسم سليم داود316608 114إعدادي

ر جبارة148585 ى حسير ةالعامل الثانية151014الكرخ-بغدادأنيىبرسر 115إعدادي

1ماجستيرالفرات121015الكرخ-بغدادذكرسنان لؤي مجيد443248

2ماجستيرالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرضا عناد374281



3ماجستيرالفرات121015الكرخ-بغدادذكرباسم مول جعفر374367

ر396273 4بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرنزهان عبدالخالق حسير

5بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعباس طالب عباس373894

6بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعادل هاشم جاسم396223

7بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي اكرم غانم219538

8بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد خليف جبارة396105

9بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرانتظار حمزة جاسم554049

ي219663
10بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي محي راصر

11بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرخضير عباس نعمه373879

12بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرواثق عيدان علي373937

13بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم جير396368

14بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحيدر سلمان عبدعلي374385

15بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي صالح جبار554141

16بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرماهر عبدهللا عيىس10958

17بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحارث سعدون حلو219746

18بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق محمود اسماعيل443245

19بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد جواد كاظم374362

ر غفوري396353 20بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرسمير عبدالحسير

21بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرثائر مكطوف عباس9738

22بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرفارس كريم احمد9805

23بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرسعد محمد عزيز396297

ر محمد خميس374379 24بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحسير

25بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرصفاء علي حميد396283

26بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكربهاءالدين فاضل دهري554040

27بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي طالب فاضل373933

28بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرنصير مهدي محمد374326

29بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد مظفر عزت11036

30بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي مجيد يوسف10783

31بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي عبداالمير محمد10991

32بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمهند احمد عبدالكريم373948

33بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد فرهاد عبدالرحمن395716

34بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحميد عبيد محسن9670

35بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحسن عبد جبار374059

36بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد كريم كاظم9677

37بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحيدر حسن عبداالله396112

38بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعدي سعد عبدالرحمن219647

39بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي طارق محسن395811

40بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد موحان محمد219661

ي اسماعيل رزن554057
ى

41بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرشوف

42بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكاظم خلف9673

43بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعماد هاشم جاسم443296

ر عباس حسن219686 44بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرتحسير

ام سلمان374342 45بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكروالء عبداالم

46بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكروسام كامل قاسم374317

ي حميد219728
47بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد غير

48بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرخضر عطية علي219724

ر374001 ر علي عبدالحسير 49بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحسير

50بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمهند عبدالمنعم حسن10907

وز219528 هللا فير 51بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكربالل خير

ل374009 52بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم داخ

53بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرنوفل فليح حسن554077



54بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرضا عناد374286

55بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد علي396251

56بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالرزاق كريم219585

57بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم محمد219611

58بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرسعد جاسم محمد554061

59بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد صمد محسن219598

60بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد طعمة جابر374349

61بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحسن فليح حسن554078

ر9716 62بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسير

63بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمروان علي فاضل219560

64بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكربالل فوزي محمود374301

65بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرغالب هاشم صبيح219480

66بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرقصي حميد محمود219742

ي9594 67بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرجاسم عباس حماد

68بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي مؤيد كاظم11018

69بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرسعد محسن هندي219658

70بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم عبود حمزة443196

ر9666 ر حسير 71بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد معير

72بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرغزوان عبدالكريم نجم10977

73بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسون شياع9705

74بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرامير موفق عبدالوهاب219720

75بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكركاظم جواد كاظم10961

76بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي عبداالمير مول373989

77بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعامر عبدالجبار كاظم374206

78بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمصطفر شهاب احمد373959

ي396096
ر

79بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرهشام علي شاف

80بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرايرس حازم محمدحسن219662

ر396083 81بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم ياسير

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرفائق حيال عبود219643 82دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعالء خضير محمد219634 83دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي حازم حسن374444 84دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكربشار يوسف علوان219526 85دب

ي387308 لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمشتاق صادق حماد 86دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعامر هاشم كريم443280 87دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعمار عبداالمير عمران9701 88دب

ج9618 لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرماجد حميد لوي     89دب

ر حسن559753 لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرقصي حسير 90دب

ور مصطفر عباس9708 لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكران 91دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرجاسم ورش عودة9586 92دب

ش443286 لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمهند كاظم ده 93دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعباس مصطفر عباس9634 94دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرامجد جبار محسن10943 95دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمهدي جاسم خصاف443260 96دب

غام فاضل سعيد10887 لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكررصر 97دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد سالم كاظم396381 98دب

ر9711 لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعمار محمد حسير 99دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي فوزي محمود374337 100دب

ي219657 لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرقصي محمود هاد 101دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرجعفر عالء نوري443285 102دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكراسامة عبدالسالم عبدالرسول11002 103دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرغيث عبدالكريم عبدالحسن219566 104دب



ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي محمد نومان9823 105إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمود شاكر داود554115 106إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر محمد374427 107إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد طالب حميد10989 108إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعمر عباس فاضل396330 109إعدادي

ي خلف396243
ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي راصر 110إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعقيل امير حميد553995 111إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد عبداالمير محمد10982 112إعدادي

سان عبداللطيف فاضل373955 ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكراح 113إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرليث نضال كاظم219668 114إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكروهاب عبدالرزاق كاظم443304 115إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرليث مالح بجاي219757 116إعدادي

ر جير373904 ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحسير 117إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمرتصر مزعل شنيشل554131 118إعدادي

ر10832 1دكتوراهالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمعد عبدهللا حسير

2ماجستيرالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالحميد فنوخ9833

3ماجستيرالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي عزيز حمزة374238

4بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكركرار فاضل عليعل9753

5بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرسيف محمدحسن محمدرضا373872

6بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم هاشم10926

7بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي حمزة جاسم554048

8بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد ليث عبدالجبار219649

ر10866 ر حسير 9بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرغسان امير

ر عبدالحر9715 10بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

11بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالقادر عزيز373929

12بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم خصاف10808

13بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمهند احمد خلف9719

14بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرفرات رافد عبدهللا397202

15بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد رعد عبداللطيف374005

16بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد حسن عباس219582

17بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمنتظر عالء نوري374262

18بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرامير باسم حسن219755

19بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمصطفر لفته علي219580

ر ابراهيم علي9801 20بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحسير

21بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكركرار ثائر فاضل374214

22بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرزيد كاظم شنيشل219739

ر علي حسن443276 23بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحسير

24بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل كاظم9835

ر10864 ر حسير 25بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحيدر امير

26بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحيدر عناد جاسم396392

27بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرنزال ناظم نايف443314

28بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحيدر جبار كاظم10941

29بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي ساطع عبداالمير219570

والحسن معمر جعاز219557 30بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراب

ر عبدالرزاق كريم219645 31بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحسير

32بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرارشد ليث عبدالجبار219651

ر560821 ر علي حسير 33بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحسير

34بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحيدر صفاء فاضل219644

35بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي احمد جعفر554137

36بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس طالب10794

37بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراالمير علي كاظم219681



ر علي كاظم443272 38بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرالحسير

39بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرجعفر حيدر سلمان556538

40بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرنزار جعفر عباس9610

41بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي محمود فرج374043

ر سالم9840 42بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد ياسير

ور بحر9725 43بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرسامح ان

ر219741 44بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسير

45بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكروليد هشام نصيف11040

46بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرباسم مهدي حمزة9659

47بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكررائد مهند امير9660

ي374422
48بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرشعيب مصعب راصر

انا مازن جبار396398 49بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكردي

50بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد اسعد مصطفر396138

51بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد خزعل عبدهللا373951

52بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرصفاء فليح علي11016

53بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمصطفر فيصل قاسم10923

54بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرخالد جمال عبدالرحمن10964

ام سلمان10862 55بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمنتظر عبداالم

56بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي جالل جهاد219577

57بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمؤيد طالب حميد223200

58بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرسيف نزار عبدالحميد219680

59بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرسجاد احمد سلمان443311

سان عبد رحيمة219632 60بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراح

61بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد نزار عبدالحميد219677

62بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراسامة احمد عبد9668

63بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد سعدي عباس374233

ر9689 64بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم ياسير

65بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمصطفر عصام محمود554045

66بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرصبيح مهدي صالح9728

ر حيدر بدر443251 67بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحسير

68بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد ضياء ضمد219688

ر عباس396217 69بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراوس حسير

70بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم عباس9778

71بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرسيف علي عباس373899

72بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحسن رعد محسن374397

73بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحمزة عباس خليل396164

74بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد فارس كريم9604

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمصطفر ابراهيم خليل9638 75دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي رعد كطيف9737 76دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي صالح9663 77دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرطه صباح حسن219738 78دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالقادر مصطفر554066 79دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي باسم كريم554062 80دب

ر صمد محسن219600 لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحسير 81دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالرحمن جميل396239 82دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي فالح عودة396036 83دب

ر علي554080 لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسير 84دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد نصار يوسف10806 85دب

ي219750 لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعبدالهادي محمد عبدالهاد 86دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد محمد عباس395734 87دب

ي219754 ر محمد عبدالهاد لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحسير 88دب



ر عالء نوري374320 لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحسير 89دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد رائد كامل9748 90دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد عباس طالب10796 91دب

ر هشام نصيف11038 لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحسير 92دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمؤمل فؤاد كاظم9642 93دب

ي اسماعيل219709
لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعمر حفى 94دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي عبدهللا خضير9797 95دب

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرابراهيم خليل ابراهيم219503 96إعدادي

ي387264 ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرطيف مهدي حماد 97إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكريحير صالح جواد554107 98إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد عالء كاظم222431 99إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرايمن محمد عباس9836 100إعدادي

ر علي هاشم9856 ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحسير 101إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرامير محمد رحيم396294 102إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكريحير حسن علي373940 103إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمصطفر حميد كاظم443282 104إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمهيمن عمار موس554090 105إعدادي

ر219631 ر حسير ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد امير 106إعدادي

ي اسماعيل554055 ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد صير 107إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعالء كريم كاظم556537 108إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرزيد عبد رحيمة373884 109إعدادي

ر219650 ر حسير ر امير ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحسير 110إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعدنان قحطان عدنان10970 111إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد صبحي10986 112إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحسن عباس طالب10799 113إعدادي

ر طارق نوري554092 ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمعيى 114إعدادي

ي554005 ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرزين العابدين حسن هاد 115إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكراحمد علي هاشم10679 116إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمرتصر فيصل محمد387250 117إعدادي

ر نصار يوسف9816 ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحسير 118إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرطه محمدحسن محمدرضا373877 119إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرفراس علي اكرم443206 120إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد ظاهر396317 121إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمصطفر خضير عباس373908 122إعدادي

ر219591 ر محمد ياسير ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرياسير 123إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكروسام كاظم عودة374012 124إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن مفيد عبدالرحمن219554 125إعدادي

ر10997 ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمصطفر ضياء عبدالحسير 126إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد عبيد556532 127إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمصطفر فائق حيال219640 128إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرامير ماجد حميد223205 129إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرحيدر عالء كاظم9695 130إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي احمد حسن219653 131إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد نبيل هاشم219748 132إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمود علي فاضل222495 133إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرسفيان ثامر مجيد554094 134إعدادي

ر374219 ر حسير ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي امير 135إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرزاهر لؤي محمود9792 136إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي مظفر علي219660 137إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرنورالدين فالح عودة397092 138إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرليث سالم محمد10992 139إعدادي



140بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعلي حسن عبدهللا10847

141بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمود219607

142بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرزين العابدين قاسم محمود219573

143بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمفيد قاسم ثامر9691

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكراياد سلمان فرج219635 144دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرنجمالدين عبداالمير عمران219551 145دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان فرج536141 146دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادذكرزكي ابراهيم فيصل219723 147دب

ي554054 ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرليث محمود هاد 148إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادذكرعدي عبدالحافظ عبدالوهاب9844 149إعدادي

1ماجستيرالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىسهام كاظم جير554083

2ماجستيرالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىهناء مول جعفر374272

3ماجستيرالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىفرح اسماعيل ابراهيم10842

4بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىسناء شاكر محمدسعيد397330

5بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىوفاء عبدالرزاق جبار396071

6بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىحنان مول جعفر373979

7بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىنجلة اسعد حميد374017

8بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىسعاد فيصل عباس219695

9بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىفضيلة كاظم عباس443301

10بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىسندس محمود مجيد9713

ي219744
ر حميد شمحر 11بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىياسمير

12بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىسهاد فيصل عباس219692

13بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىشيماء حامد عبدهللا443308

14بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىخولة داود محان9674

15بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىشيماء علي حسن219659

16بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىانتصار كاظم جواد374046

17بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىاسيل كاظم سعدون219563

18بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىحال محمد مصطفر10893

19بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىفاتن جبار محي10852

20بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىسوسن عبود حمزة396362

21بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىكفاح نعيم سلطان396152

ر عبدالعباس443230 22بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىاشواق حسير

فت طه رشيد443290 23بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىمير

وار كريم محمد374292 24بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىان

25بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرشا عاشور صالح396343

26بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىابتسام عطا طالب219689

27بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىليل محمد عبيس219521

يا كامل عبدهللا219471 28بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىدن

29بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرشا طه رشيد443325

30بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىريم عبدالرزاق كريم219646

31بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىعال امير ابراهيم373847

32بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىفاطمة يوسف فيصل9813

33بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىضح خزعل عبدهللا396053

ر خزعل554038 34بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىهالة حسير

35بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىشيماء صالح نارص219714

ر محمود219667 36بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىمها ياسير

37بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىجنان حامد محمد374031

ر219594 38بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزهراء محسن حسير

ي396213
39بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرؤى عباس راصر

40بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىفرح لؤي مجيد374388

ب رياح373923 41بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىهبة ادي



42بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرقية عبدالصاحب لفته373869

نا جمال نجم10829 43بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىدي

ر محسن لفته374306 44بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىحنير

45بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىايناس محسن لفته374309

46بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىمريم ارشد محسن219618

47بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرنا جواد كاظم10966

لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىهدى عبدالباري طاهر11006 48دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزهراء حازم حسن11007 49دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىظفر عدنان مهدي554085 50دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىهناء عيدان علي373914 51دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىانتصار جبار نجم396388 52دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىالهام علي نزال396208 53دب

ى محمد سلمان374275 لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىبرسر 54دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىامينة علي وصي396339 55دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىفاتن جواد كاظم374358 56دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىوداد سلمان عبد396311 57دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرحاب كريم مهديعبيد443306 58دب

ر396174 لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىاشاء محسن حسير 59دب

ر خزعل554059 لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىتبارك حسير 60دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزينة محمد وهيب395727 61دب

ر9627 ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىمنال عبداالمير حسير 62إعدادي

ي صالح554064
ى

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرغد عبدالباف 63إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىخلودة عيدان علي397078 64إعدادي

ر443269 ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىنجاة علي ياسير 65إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىجميلة جاسب صدام374245 66إعدادي

ي شهيد374354
ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرغد تفى 67إعدادي

ي219753 ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىغفران محمد عبدالهاد 68إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىسلوى احمد نوح10980 69إعدادي

ي222451 1ماجستيرالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىاصالة محمد عريير

ي387272 2ماجستيرالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرنا مهدي حماد

3ماجستيرالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىراوية ابراهيم علي9600

4بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىاشاء خلف مهاوي9682

ق اياد كامل536176 5بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىاستير

6بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىنور محمد منير374410

7بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىضح بالل جابر396205

8بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىاية ماجد حميد9721

ي9623 9بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىيرس عبدالكريم حماد

10بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىاشاء قاسم محمود219734

11بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرنا عباس طالل10835

12بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزهراء عباس مكي219484

13بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىحنان هادي عباس9707

14بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىاية عبداالمير مول374051

15بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزهراء عالء عبدالرزاق374332

16بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىغفران يوسف جبال554070

17بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىسير حسن محمود374024

18بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىتانيا عدنان هاشم219703

19بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىميس فائق حيال219637

20بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىهديل قيس مطر10857

ر عبدالحر9819 21بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىنور حسير

22بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىشى حسن محمود374022

23بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرقية كاظم رحيم219477



24بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىصفا عاصم عبدالحميد397225

25بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىسارة مهدي حمزة9650

26بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىميس وسام طالب9854

27بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىصفاء شهاب احمد463379

28بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىنور شهاب احمد372437

29بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىتبارك شهاب احمد372434

30بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىشذى ضاري فاضل10914

ي219473
ى

ف 31بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىعبير احمد شر

32بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عادل يوسف219587

33بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىغدير عامر محمود554081

ر عباس374258 34بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حسير

35بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىاثمار محمود شاكر11015

36بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىتغريد مهدي بارح554110

37بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرؤى عماد شازي11029

ي373985 38بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرسل حسن هاد

39بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىحنان كاظم عبدهللا9785

ي374227
40بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىسماح جبار راصر

41بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىوسن فائق حيال219639

42بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزمزم لؤي محمود9782

43بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىنجالء جواد كاظم10984

44بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىشيماء نعمة رحيم374414

ر9522 45بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىتبارك حيدر حسير

46بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىهدى عماد ماجد219548

ي219652 47بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىتغريد هاشم ناجر

48بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىغدير صالح مهدي396324

49بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىبان جواد كاظم9733

50بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىدعاء قاسم محمود219620

51بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىوسن كريم مهديعبيد219701

52بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىنور محمد حسن9827

53بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزيتون عبدالكريم عبدالحسن219674

54بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىشهد نض علي10878

ر11033 55بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىتمارا علي حسير

ي554074 56بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىبسمة حسن لعيير

ر10998 يا ضياء عبدالحسير 57بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىدن

58بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىفرح حبيب حسن219603

ر445683 59بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزينه رشاد حسير

ي10839
60بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزهراء فاضل شاتر

61بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىدعاء عصام علي396128

62بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىنبع الحياه معمر جعاز219537

63بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىمريم صاحب سلمان223177

64بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىمروة صباح حسن219736

65بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىأيات عادل عبدالرحمن219613

66بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىوسن رزاق صالح374055

67بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرانيا عباس صالح374426

ن10803 68بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىمروه علي مراد

69بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزينب ماهر حبيب11011

ر عبيد10871 70بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىسحر حسير

71بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىدعاء غانم طرفة219616

72بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىاكرام خالد عبدالحر9567

73بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىسارة عبدالكريم عبدالحسن219676

ور مصطفر374438 74بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىايات ان



75بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىيرسى نوري عبد10791

76بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزينب مهدي خلف9822

77بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىهمسة مؤيد كاظم9850

78بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىنور عدنان هاشم219697

79بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىمريم داود سلمان554371

80بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىسارة ضياءالدين عبدالجبار554088

ر219622 81بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىمنار محمد حسير

82بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالصاحب لفته373888

83بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىعال كريم محمد10899

84بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىهديل عطية حسن9580

85بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىعلياء خضر عطية374266

86بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزينب عدنان هاشم219700

ي374253 لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىدعاء طاهر حماد 87دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىنبا قاسم حميد443265 88دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىجوان عبدالكريم علي374374 89دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىروى عبدالقادر مصطفر554076 90دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىحوراء قاسم محمود9584 91دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىنور سالم عباس9808 92دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىسمر ضياءالدين عبدالجبار554086 93دب

لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزينب سعد مطر396290 94دب

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىفاطمة صالح سالم223227 95إعدادي

ق مهند طالب10954 ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىاستير 96إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حامد محمد9742 97إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزهراء مهند طالب10930 98إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرسل عباس حسن387259 99إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىمريم علي هاشم9852 100إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىمروج حيدر عبداالمير396160 101إعدادي

ور مصطفر223154 ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىاالء ان 102إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىاية توفيق عزيز556544 103إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىشمس هيثم سعدي9847 104إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرحمة طالل رمضان397048 105إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزهراء وجدي نوري226295 106إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىامل سالم عباس10815 107إعدادي

ي222411 ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىهالة محمد عريير 108إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد حسن9830 109إعدادي

سان علي219705 ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىتفى اح 110إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىاية ماهر جعفر373945 111إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىالزهراء خلف مهاوي9685 112إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرانية لفته هواش396402 113إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىنور خالد سعد219656 114إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىثريا عبدالكريم عبدالحسن396335 115إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد سلمان536181 116إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىنور توفيق عزيز556534 117إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرباب طالل رمضان396356 118إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىاشاء صابر صاحب396305 119إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىبراق عماد جاسم276353 120إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىشور جاسم خلف9646 121إعدادي

ر محمد373975 ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىفاطمه الزهراء حسير 122إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىبشائر عدنان طماس219690 123إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىمريم لطيف موجد396375 124إعدادي

125بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىشيماء كامل عبدهللا395704



126بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىسناء عطا عبدالواحد395687

ي374248
127بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىبان كتاب راصر

128بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىهدى خالد شياع9825

129بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزينب جاسم نيسان396347

130بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىعبير عطية حسن9537

131بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىوسن مهدي حمزة9655

ر سلوم9841 132بكالوريوسالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىابتسام حسير

ر علي219533 لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىثناء حسير 133دب

ر علوان219684 لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىهدى حسير 134دب

ة هيجان صكبان10918 لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىسمير 135دب

ق طالب ماجد219707 لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىاستير 136دب

والشؤن219731 لومالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىافراح كاظم اب 137دب

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىرنا جاسم جمعة219633 138إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىندى صادق عزيز223164 139إعدادي

ر علي374364 ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىفريال حسير 140إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىهناء غائب شكر219481 141إعدادي

ر396268 ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىزمن داود حسير 142إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىانعام عيدان علي373911 143إعدادي

ةالفرات121015الكرخ-بغدادأنيىلم سامي كريم219671 144إعدادي

1دكتوراهالعامل151016الكرخ-بغدادذكررعد جلوب محسن551105

2دكتوراهالعامل151016الكرخ-بغدادذكركاظم حمادي يوسف316182

3ماجستيرالعامل151016الكرخ-بغدادذكروعد سلمان مانع551049

4ماجستيرالعامل151016الكرخ-بغدادذكراثير عبداالمير كاظم316104

5ماجستيرالعامل151016الكرخ-بغدادذكرهادي عبدالزهرة فياض316173

6بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرياش لطيف علوان551027

7بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعامر كاطع حيال316107

ي150176 8بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكراياد جاسم حماد

9بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكررعد كاظم جبارة507452

10بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمود كريم جسام507373

11بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرسيف سعدي رضا522178

ن507463 12بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعامر عبد بردا

13بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرايهاب كاظم شالش559624

14بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحليم خلف ايدام507365

ر507351 15بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرصادق مصطفر عبدالحسير

ر رعد سليم522183 16بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرتحسير

17بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكراسماعيل مكوطر حيدر150414

ر150351 ر مطرود حسير 18بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحسير

19بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعالء سمير كاظم150358

20بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي حميد عبدعلي507336

ر551079 21بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي حكمت حسير

22بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالجبار كريم462599

23بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمنتظر عبدالرسول رشم551100

ر507439 24بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحسن مطرود حسير

ر551144 25بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحسن مطرود حسير

26بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد سالم محي522096

27بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمازن خضير احمد150284

ر316196 28بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرنجاح مطرود حسير

29بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرناجح خلف مهدي507448

30بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعماد علي مهدي150372

31بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكربشير محمد محمدرضا507366

32بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي مجيد حميد462536



ي150366 ي عبدالنير
33بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد غير

34بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي علوان محمود150473

35بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحيدر حميد مجيد150054

ي507334 ر هادي حمود 36بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحسير

ر507352 37بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرثائر صبيح حسير

38بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد شاكر محمود522132

39بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد ابراهيم150159

40بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرايمن حميد مهدي150072

ر كريدي559616 41بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسير

42بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرصباح جير عبيد150302

ي حاوي551143
43بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعبدالرضا ثاتر

ر551082 44بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعالء حكمت حسير

45بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحيدر عامر عبدالستار522082

46بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرصهيب اياد جاسم316012

47بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمنتظر عباس محمدعلي507324

48بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعقيل رياض بدر522101

49بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالقادر كاظم150341

ي سامي522084
ى

50بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد شوف

اش507342 لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعدنان هاشم دن 51دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم حمزة316086 52دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد هاشم جابر150403 53دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرشوان امير حيدر316083 54دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سلمان محميد462542 55دب

ي551104 يحر ي شر
لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرجواد راصر 56دب

ر محمد ياس462589 لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحسنير 57دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرماجد خلف ايدام554002 58دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمالك جمعة مجبل522100 59دب

ر احمد داود507413 لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحسير 60دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرايرس علي حميد507428 61دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحيدر جبار محسن150117 62دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد عبداالمير جير551091 63دب

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرفالح حمد عواد150052 64إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحيدر مراد حمود522161 65إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحسن اسماعيل عبد507453 66إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمهدي خلف ايدام507362 67إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد باسم كاظم554099 68إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرطارق عبدالكريم حمدان522105 69إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرفراس علي مبارك316178 70إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرابراهيم حنون مهنه507437 71إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي سلمان قاسم554133 72إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرهيثم محمد داود462593 73إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد منقذ جميل554119 74إعدادي

1دكتوراهالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد داود316117

2بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعبدهللا صادق عسكر460928

3بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد علي خلف551026

4بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمصطفر كمال مهدي551046

5بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح حسن316076

6بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد قادر مجبل551123

ي150441 7بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكربارق رياض عبدالهاد

8بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحسام عادل عبد551093

9بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمدين سعد جلوب150130



ر307489 10بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرصالح سالم حسير

11بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرامير عالء كاظم554096

ر149986 12بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد عاشور حسير

13بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد صاحب محمد316705

فقار عقيل هاتف522217 14بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرذوال

15بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحيدر صالح محمد554036

16بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد زيدان حسن316168

17بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد طالب رحمة507416

18بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكراسامة خالد عواد150457

م522085 19بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحسام وليد ردا

20بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عباس316165

21بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي هاشم علي150389

ر عبداالمير سلمان462595 22بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحسير

23بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكركرار جاسم محمد551141

24بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد فالح نعمة150076

ي551055 25بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرصادق عامر العيير

ي460967 وذر صباح لعيير 26بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكراب

27بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعالء رياض حميد507414

ر551087 28بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد حكمت حسير

29بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد طالب رحمة551112

30بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي محمود522086

31بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكريوسف احمد شكر522117

32بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرجعفر صادق كاظم522148

33بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد ضياء جعفر462607

34بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد صباح حميد551065

اب507401 35بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرسيف علي ذي

ر عبدالزهرة150180 36بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرصادق حسير

ر507440 37بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد مطرود حسير

38بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي رعد حسون150135

ر سلمان قاسم150289 39بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحسير

40بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرميثم عادل عبد522113

41بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرسجاد رمضان جير325982

42بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرسجاد حسن عبدالستار316155

43بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحيدر جمال عباس507327

44بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمدباقر سعد لطيف507458

45بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمصطفر ناظم فاضل507433

46بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرشهد حسن عبدالوهاب522188

47بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحيدر مهدي عبدالكريم150337

48بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد عباس احمد150307

49بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرامير زيدان خلف554035

50بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد صادق حسن316845

51بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحيدر عبداالمير سلمان507422

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد ستار حمزة551030 52دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرفهد عبداالمير علي460971 53دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرسعد مسلم حسن522125 54دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكركرار هالل عباس316101 55دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعمر صباح خميس150144 56دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي صالح رشيد559555 57دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمرتحر احمد لطيف150020 58دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرابراس قائد عبد316795 59دب

ر554125 ر ظاهر حسير لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحسير 60دب



لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحيدر عماد ابراهيم554031 61دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرسيف صالح رشيد460937 62دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحيدر علي محمدباقر150147 63دب

ر ظافر كاظم150482 لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحسير 64دب

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد رياض جعفر462581 65إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرياش عقيل جاسم503496 66إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد خضير554142 67إعدادي

ر150354 ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدالوهاب حسير 68إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحارث حامد محسن551136 69إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمصطفر رياض حميد522110 70إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي عادل خضير522121 71إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي باسم خضير150429 72إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرصفاء عباس خلف554129 73إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد اياد جاسم316598 74إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمصطفر رحيم نارص150435 75إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي احمد جاسم507449 76إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمرتصر مهدي خلف507361 77إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرامير عدنان هاشم507346 78إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد جواد150278 79إعدادي

ر حيدر سعيد507454 ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحسير 80إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد جمعة مطرود554033 81إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرشعيب اياد جاسم316581 82إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي سلمان جير554140 83إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرزين العابدين علي صالح551000 84إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمجتير عبداالمير سلمان507420 85إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرزيد جبار عبدالواحد551115 86إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمنتظر سعد هميم316573 87إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي عمر احمد551137 88إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد مجيد خلف507348 89إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي رياض جعفر150273 90إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمقتدى محمد اسماعيل522175 91إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرسجاد منقذ جميل554104 92إعدادي

ر ستار حمزة316047 ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحسير 93إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمقتدى احمد لطيف150014 94إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمرتصر سالم حسن316721 95إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمود مجيد507315 96إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرانمار مؤيد فاضل522154 97إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي نبيل عباس503505 98إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرامير عامر باقر554028 99إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد رضا محسن150254 100إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمنتظر احمد داود316303 101إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمصطفر صباح جير150296 102إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرسجاد صالح حامد316548 103إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمود فاضل محمد150252 104إعدادي

م522088 ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمصطفر وليد ردا 105إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان جبار507306 106إعدادي

شاد عالء ناوخاس462613 ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكردل 107إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرامير فرات كاظم550970 108إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكروليد خالد جاسم554128 109إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد رياض جعفر462578 110إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرباسم عبد عباس150061 111إعدادي



ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي ماجد حميد522205 112إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرسجاد بسام عبدالجبار150163 113إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي ابراهيم حنون150318 114إعدادي

ر سعد ابراهيم316639 ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحسير 115إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعباس عادل عباس317630 116إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحسام عبدالكريم حميد507354 117إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرايهاب عبدالرحمن فاضل550967 118إعدادي

ي522078 ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرامير ماجد العيير 119إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي منذر نعمان316534 120إعدادي

ر عباس حسن462586 ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحسير 121إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكراحمد باسم مسعود316200 122إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمصطفر مثير حسن522151 123إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمصطفر هيثم عبدالمحسن503490 124إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكركرار حسن عبدالستار316318 125إعدادي

ي150328 ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرمحمد باسم ناجر 126إعدادي

ر بسام عبدالجبار150174 ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرحسير 127إعدادي

128بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعلي حمزة علي150382

129بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكررائد جميل ياش316038

130بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمود كمر316201

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكراياد هاشم جابر150188 131دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادذكرعالء مالح سلطان507320 132دب

ول550982 ةالعامل151016الكرخ-بغدادذكرباسم سعدون ح 133إعدادي

1ماجستيرالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىاسماء غازي عبد316021

2بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىفائزة محمود جميل522214

3بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىايمان عبدالهادي مذخور150376

ر316121 4بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىمها علوان حسير

ر عبود522136 5بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىبيداء حسير

6بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىمريم جاسم محمد150463

ر507301 7بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىافراح نارص حسير

8بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنهلة جاسم محسن551071

ي507446 9بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىسندس خضير هاد

10بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىرحاب حمزة زبار150246

11بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنور عامر محمود522193

ة كريم عبدالرضا522159 12بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنادي

ى عباس علي150091 13بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىبرسر

14بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىرنا عبدهللا فهمي150395

15بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىفاطمة احمد داود316158

16بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىاشواق سليمان محمد559621

ر نعمة522200 17بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىمها حسير

18بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىزهراء قاسم صلبوخ503495

19بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبداالمير محسن551052

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنوال سلمان صالح316030 20دب

ان خالد احمد316034 لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنير 21دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىعروبة عبدالباري محمد507423 22دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىشكرية حمود عكاب316187 23دب

ر507330 لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىوسام وهام حسير 24دب

ر316132 لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىسىه علوان حسير 25دب

ر522144 الص زكي حسير لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىاخ 26دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىزاهية محمود كمر459762 27دب

ب عبدالزهرة غانم316028 لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىكواك 28دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنضال فاضل فرحان507332 29دب



لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىميادة حميد جاسم551044 30دب

ين نجم عبدهللا507377 لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىشير 31دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىايمان محسن خشكوري150125 32دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىرنا محمد داود316111 33دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىدعاء عدنان هاشم507345 34دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنور صباح حميد551062 35دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىاسيل عنير سلمان507313 36دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىهبة نعيم كمر459740 37دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد داود316136 38دب

ي عذاب503500 ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىايمان حرتر 39إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىهالة سعد عبد507380 40إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىمروة خالد كاظم551140 41إعدادي

1ماجستيرالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىعبير عامر محمود551077

2ماجستيرالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىاثمار جاسم مخيط507390

3ماجستيرالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنور مقصد جاسم462555

4بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىرسل رمضان جير507406

5بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىزهراء قيس جبوري316070

6بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىوسن علي محمدباقر150184

7بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىاالء احمد جاسم522093

ي507386 8بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىسحر عامر لعيير

9بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىفاطمة جاسم خشن316052

ي559483 10بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىسارة محمد هاد

11بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنور محمد حنون462584

12بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىطيبة علي طعمة522074

13بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىغفران عقيل هاتف522104

ي316674 ي عبدالنير
14بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىهدى غير

15بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىرسل صفاء نعمة316160

16بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ضياء جعفر462603

17بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىايات ربيع عيىس316041

18بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىايناس قائد عبد316767

19بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىحنان محسن نمر150240

20بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عامر محمود551073

21بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىزهراء ضياء جعفر462605

22بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىرجاء محمد غازي462591

23بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنرسين مهدي جسام522170

24بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىراوند عبدالمجيد حميد503511

25بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىشهد عالءالدين عيدان554102

26بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىهالة كامل عباس316098

27بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىمها جاسم خشن316057

28بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنبا محمد شاكر507359

29بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنور مهدي حمد316142

30بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىرغد نجم عبدالعالي149998

31بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىهبة نارص عباس316058

32بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىسمارة عامر كاطع551117

33بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىشهد سعد عبدعلي507382

34بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىختام كريم شحان316094

ج عمران نعمان316185 35بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىاري    

36بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىمريم امير جاسم316179

ي150334 37بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىاشاء باسم ناجر

38بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىايالف كاطع عبود316088

39بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىرويدة كاظم محمد507436



ي316067 40بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىسارة جاسم هاد

41بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىايالف عبدالرزاق جاسم150036

42بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىرفقة مؤيد فاضل522156

43بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىمروة كاظم جير316144

44بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىاالء جابر علي551095

45بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىاسماء قادر مجبل551121

46بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنور هشام عبدالقادر316050

47بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىمريم كريم جير551059

48بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىرسل حسن حمود507404

49بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىهالة عبدهللا حاتم551025

50بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىاشواق طالب رحمة507417

51بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىرفل محمد حنون462534

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىاالء محمود شاكر150194 52دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىاشاء حمزة غانم554127 53دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبدالجبار خنجر507389 54دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىصابرين صبحي نعمة150004 55دب

ر316569 لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىايمان علي حسير 56دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىمروج رضا محسن150256 57دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىرسل حامد سلمان528932 58دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىاية محمد جبار150424 59دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىمريم عبداالمير جابر507338 60دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىهناء علي جواد507304 61دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنىه كريم داود150027 62دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىسىه كامل عبد316025 63دب

ين عزيز مهوس522167 لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىشير 64دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالجبار خنجر507392 65دب

هام محمود شاكر316651 ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىري   66إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىمروج رحيم نارص150446 67إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىشيماء احمد عباس550992 68إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىمير محسن علي522094 69إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىزينة عامر كاطع316137 70إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالسالم مجبل522066 71إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىتبارك هشام عبدالقادر316042 72إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىاية علي جابر550994 73إعدادي

نا عالء ناوخاس462610 ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىدي 74إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىمريم رفعت جواد550986 75إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىبتول علي جبار551132 76إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنور حسن جلوب551139 77إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنورس حسام عبدالجبار150405 78إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىلم سالم نايف316287 79إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىزهراء فريد محمد شيت150082 80إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىتبارك هيثم خليل507308 81إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىتسنيم رفعت جواد551110 82إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىهديل فالح حسن522071 83إعدادي

ر علي جبار551130 ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىحنير 84إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنواسي عماد ابراهيم316645 85إعدادي

ي316061 ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىمريم جاسم هاد 86إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىرغد سمير اسماعيل316627 87إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىزينة شاكر يوسف150320 88إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىهبة عباس لطيف150154 89إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىهاجر باسم حميد503502 90إعدادي



ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىزهراء رافد عبدالرضا507372 91إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىطيبة هيثم خليل507312 92إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىهبة احمد اسماعيل316708 93إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنور عادل موس522089 94إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىشهد حازم حسن150267 95إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىعال محمود مجيد507318 96إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىمريم اياد حازم150346 97إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىزينب صالح حسن316079 98إعدادي

99بكالوريوسالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد يحير507369

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىفاتن احمد عبدالكريم150225 100دب

لومالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىوفيقة محمود عباس507431 101دب

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىنجالء كاظم محمد507394 102إعدادي

ةالعامل151016الكرخ-بغدادأنيىاشجان صالح علي316189 103إعدادي

ر مصطفر مهدي2562 1ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرحسير

2ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمار عبدهللا عبدالقادر536172

3ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراسامة مجيد ابراهيم390996

4ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمر مزهر مالك218210

ي حسن391132 5ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعلي كرجر

6ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد مختار علي391125

7ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكربالل مجيد علي2586

ام2490 8ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرأيمن ماجد دح

9ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرصهيب احمد علي391116

10بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعدنان عبدالقادر محمد390956

11بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرشاكر محمود خضير2546

12بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعوف عبدالرحيم عطيوي391208

13بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكررائد مجيد حميد390976

14بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعصام غسان محمد536900

15بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد نزار مصطفر402096

16بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكروسام الدين محمد ابراهيم401417

17بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد طه خليل391390

18بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرليث عبدالحميد علي401185

ي حمود537362
19بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد غير

20بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد شوكت توفيق560935

ي391494
21بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد ناطق غير

ر537338 22بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكريونس حمودي حسير

ر ذو الفقار علي401156 23بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

24بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعامر علي عبدالجبار391121

ر401290 25بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكررسول علوان حسير

26بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد توفيق2610

27بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرتوفيق ثامر توفيق400911

ر560950 28بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالسالم حسير

29بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرايمن عبدالجبار قاسم370112

30بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمار حسن سعيد536933

ي عبدالقادر391246
31بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالغير

32بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعصام محمد ابراهيم226892

33بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالكاظم خضير391236

34بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل محمود537318

35بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكروميض محمود جاسم2616

36بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكربدر وائل سعيد2539

ر سلمان400921 37بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

38بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد طالب عبيد2535



39بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرسعد فارس محمود391231

40بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرسهيل طالل سهيل391219

41بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمهند شوكت توفيق536929

42بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرحسام الدين عالءالدين عبدالجبار372286

43بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمار ياش مطلوب536950

44بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكروسام عصام ابراهيم372509

45بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعبدالهادي نواف احمد2542

46بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمصطفر مشعل محمد390965

47بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالحميد رجب218289

48بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد نجيب سفر401064

49بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرحسام مفيد هاشم218307

50بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد فارس زكي401370

51بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراسامة احمد عبدهللا2614

52بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرسيف سعدي صالح391376

ي2606
53بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمر ناطق غير

54بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكربالل ايمن محمد387599

55بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعاصم محمد ماهر2658

56بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمروان سليمان عبدهللا2657

57بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمهند صباح سلمان401134

58بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد حمودي حمزة2560

59بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعادل فريد شالل560976

60بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكربشير احمد عبدهللا218218

61بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرياش احمد مهدي391080

62بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمصطفر حازم عبدالرحمن401060

ي داود2638
ر

63بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكريوسف مستوف

64بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ابراهيم خاشع391511

65بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرزيد حمد شهاب2654

66بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمصطفر باسم محمد537377

ر محمد ابراهيم401460 67بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرحسير

68بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكربشار صالح محمد537352

ر560944 69بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمهند عبدالسالم حسير

ي401252 70بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد عبدالهاد

71بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعثمان علي خميس2553

72بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر عدنان عبدالقادر390919

73بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمر محمود عكلة560984

74بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرجعفر اياد طالب561017

75بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد سعيد فهمي2593

76بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد فهد2641

77بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعبدهللا قيس زهير218173

78بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرفارس خالد عبدالخالق2597

79بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمرتصر مؤيد كاظم537349

80بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكررياض مصطفر فاضل2618

ر537291 81بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد قيض حسير

ر391274 82بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمصطفر راغب حسير

83بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد مانع محبس537355

84بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمر اياد طالب560995

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمود طالب رشيد560938 85دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر صالح عبدالقادر401398 86دب

ي391266 لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرفراس محمود حماد 87دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمازن عنيى علوان2607 88دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالقادر اسماعيل537289 89دب



لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم كريم226563 90دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرغدير حمودي حمزة390986 91دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالحميد حسن2619 92دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرزياد فارس زكي560981 93دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد علي حمد2564 94دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرهشام كامل علوان401455 95دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرحسام سهيل هالل537306 96دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرميعاد مصطفر مهدي560998 97دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالواحد غازي401276 98دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرثائر عبد مظلوم227053 99دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمار جبار ثرثار537298 100دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرياش خلف عبد401404 101دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد جليل ابراهيم537372 102دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراياد عبدالقادر ابراهيم2523 103دب

ي391001 لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد خالد عبدالهاد 104دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمر شهاب هضم2508 105دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد رياض كامل2485 106دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمصطفر جاسم عداي391362 107دب

ر2613 ر علي حسير ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرحسير 108إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرحديفة هاشم عبدهللا225683 109إعدادي

1ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراوس وليد خالد391471

2ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد ماجد احمد536847

ون يوسف رجب2647 3ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمام

لوم عاليالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعلي يوسف رجب218201 4دب

5بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد عادل عناد2576

6بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد طه كاظم2571

7بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد حميد رشيد536676

ر387519 8بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر محمد حسير

9بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراوس اياد قحطان391073

ر ممدوح218262 10بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد ياسير

11بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد نبيل سليم226229

س ماهر جميل2480 12بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكران

13بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان عبدالقادر2646

14بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرقصي عادل مطلك2547

15بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمهند عبداللطيف عبدطالب226005

16بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعلي خالد طه537328

17بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمر جاسم عداي2602

18بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم عثمان218273

19بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالجبار محمد387482

20بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمروان خليل ابراهيم536882

21بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرالحكم عماد محسن2509

22بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكربارق حميد رشيد536744

23بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد حامد فياض401074

24بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكربكر هيثم مجيد536923

25بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرفهد بهاء نضهللا218189

26بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمود عواد محمود391284

ر ابراهيم محمد2636 27بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرحسير

28بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرايهاب عماد صالح536732

ي537346 29بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراوس يونس حمود

30بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمرالفاروق وليد فهمي2545

31بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمصطفر رائد هاتف560989



ي402142
32بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعلي اياد عبدالغير

33بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرايمن رياض شمس218194

ر محمود374268 34بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد ياسير

35بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكركمال مشتاق طالب537308

36بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمصطفر فراس طالب218181

37بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرابراهيم سعد عدنان2556

38بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرحيدر عامر كاظم2573

39بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمار صفاء عبدالجبار2516

40بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فاروق عمر2514

41بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرهمام رائد عبدالمجيد391065

42بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعلي عاطف كوكز391254

ي391171
ي ناطق غير

43بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرغير

ر ممدوح218267 44بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد ياسير

45بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرفهد عمر اكرم2656

46بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد محمود غزوان227009

ي حسن2581 47بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرصهيب كرجر

48بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرحسن عدنان عبدالقادر218315

49بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعثمان قاسم محمد2582

50بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعلي سليمان عودة502200

51بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرسعد مطرسر عناد2512

52بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد عيىس عزيز218224

ي560954 53بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرليث بهاءالدين صير

54بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكريحير هيثم حنا391097

55بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحميد حسن391452

56بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعدي عبيد2501

57بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عامر احمد226971

ر2601 58بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمازن طالل حسير

59بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد رياض شمس536861

60بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمر رياض كامل2634

61بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن احمد محمد537285

62بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمار جمال عبدالقادر536917

ر عادل نعيم401191 63بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمعيى

64بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعثمان اياد طالب536843

65بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد جسام محمد391160

66بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعلي فاروق يونس2649

67بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرشكيب عبدالعزيز رجب401173

68بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكريونس يوسف رجب537313

69بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراوس هيثم مجيد560891

70بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكركرار بهاءالدين علي2503

71بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرتوفيق زهير عبدالباري537309

72بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرشمد جمال اسماعيل2524

ي218241 73بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمصطفر خالد عبدالهاد

ي2505
74بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمر هيثم هاتر

75بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراوس عماد محسن537336

76بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ذعذاع فرحان391291

77بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمصطفر بهاءالدين علي391054

78بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعبدهللا يشكر محمود225636

79بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرحارث عبدالهادي نواف2526

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمصطفر رعد فاضل225704 80دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد يوسف رجب2497 81دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمار خالد محمود391039 82دب



لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرطه طارق مجيد401479 83دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمروان نض عنيى2645 84دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراثار عبدالحكيم داود391407 85دب

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعبد الوهاب عمر محمدعلي401220 86إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رعد حماد502093 87إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد محي الدين560878 88إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن اسماعيل عبد401307 89إعدادي

ر حمزة402784 ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعبدهللا معيى 90إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرطه احمد طه402499 91إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد مصطفر محمود401935 92إعدادي

وب حسام سهيل537314 ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراي 93إعدادي

ر536892 ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد نعمة حسير 94إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمصطفر يحير صالح536754 95إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد مانع محبس218227 96إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرصفاءالدين بهاء نضهللا226456 97إعدادي

ي218332
ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد فائز عبدالغير 98إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكررافع رائد هاتف560885 99إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم حميد219303 100إعدادي

ر2579 ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرسعد علي حسير 101إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد شهاب احمد402759 102إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد سعد فالح2652 103إعدادي

ن401144 ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد حردا 104إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمود صابر عبدالرحيم218238 105إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعبدالرحيم عبدالباسط عاشور218278 106إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرسفيان نض عنيى2644 107إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالفتاح يونس536866 108إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرجعفر سلطان عزيز402731 109إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمظفر ابراهيم خاشع401297 110إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمر داود عبدالخالق227117 111إعدادي

ن401873 ر احمد حردا ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمعيى 112إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكراحمد ثائر عبدالقادر218252 113إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرسلطان خالد عبدالخالق2599 114إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكريوسف ماجد عبد401440 115إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرحارث احمد سعدون537281 116إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرماجد صابر عبدالرحيم218256 117إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد طالل سهيل391225 118إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان محمد537293 119إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرهاشم هيثم حمد218322 120إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرسيف نض عنيى2642 121إعدادي

122بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعامر علوان علي2518

123بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحميد حسن2496

124بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرعمر جسام محمد390914

125بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرمروان محمود محمد391341

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرقصي عاصي غضبان401389 126دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرنضال ناهض جمال218213 127دب

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرحسن مرعي حسن2550 128إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادذكرهيثم حمد رشيد218324 129إعدادي

1دكتوراهالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىايناس جبار حسن2495

2دكتوراهالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىشيماء احمد حسن218204

3ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىتمارصر عبدالرزاق دليمي537334

ر537345 ة صباح حسير 4ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىنادي



5ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىصبا محمد عبد226420

6ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىندى عبدالباسط عاشور401427

7ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىصفد نوري احمد502207

ن401032 8بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىهدى صالح حردا

9بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىرجاء فاضل محمود401509

10بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىنجاة احمد ابراهيم374276

11بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىبان فاروق رسول536878

12بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىلقاء هادي سعود401468

13بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىلباب عدنان عبدالجبار401412

14بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىزينة عباس خليل386705

ي386709 15بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىسوزان محمدعلي ناجر

16بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاسيل حسن عمران536868

17بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىورقاء صالح عبدالقادر391348

18بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىشيماء محمد ابراهيم218281

19بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىقاهرة عباس عبد401198

ر554050 20بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىلم مزاحم حسير

ي536881 21بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىشيماء حاتم عريير

اب2519 22بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىشذى شحان ذي

23بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىتفى غالب مهدي391436

اس عبدالسالم عبدالجبار403064 24بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىنير

ر محمود2517 25بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاشاء حسير

26بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاالء احمد ابراهيم391444

27بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىنجالء شاكر محمود391141

28بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىرشا راتب خليفة374307

29بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىهدى عبدالكريم صبيح536695

30بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىرشا ساطع عبداالمير537324

31بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىايمان عبدالكريم حميد536941

32بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاشواق قحطان طه401317

ر537295 33بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىسناء صالحالدين حسير

34بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىهدى خضير علي390945

35بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىهمسة طالل الطيف3553

36بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىايمان باسط صالح2487

37بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىرند صبار عبدالفتاح537320

38بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىصابرين سارية بهاءالدين226777

39بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد صالح عبداللطيف233564

40بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىعشتار مظفر يونس369918

41بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاالء فوزي شناوة391188

ي2499 42بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىتيماء حامد عبدالهاد

43بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاالء عبدالسالم داود391400

44بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىسارة هاشم حسون536864

ر عبد374435 45بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىحنان ياسير

ر2595 ر محمد حسير 46بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىرنير

47بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاشاء ثامر غالي226521

48بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىضح اسماعيل عبد225763

49بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىدعاء شتيوي علي536888

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىابتسام عبدالخالق قدوري560623 50دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىرابحه فخري احمد227168 51دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىايمان احمد محمد536811 52دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىصفيه حاتم علوان401447 53دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىدالل عيىس عزيز218336 54دب

ار راشد537322 لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىهند رصر 55دب



لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىنغم صالح حسن218317 56دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىليل شجاع خليل401266 57دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىجنان عطية جير537267 58دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىسميعة ابراهيم فاضل537273 59دب

الص وليد طاهر226134 لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاخ 60دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىحنان عبد الستار حميد560971 61دب

ر561003 لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىافراح سامي ياسير 62دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىزهراء سعدي عبداالمير400895 63دب

ج علي ابراهيم400876 لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاري     64دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىايناس كريم طالب226640 65دب

اب2541 لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىايمان شحان ذي 66دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىنىه حاتم توفيق2567 67دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاالء حياوي يونس226599 68دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىزينة علي خلف560905 69دب

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىكفاح عبدالكريم احمد2650 70إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىعدوية فاضل علي401523 71إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىنيبال نوري قاسم536856 72إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىلم محمد عزيز2557 73إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىعائشة عبدالحميد حسن391070 74إعدادي

ر401520 ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىشيماء علي حسير 75إعدادي

ر2651 ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىعذراء عبد حسير 76إعدادي

ر537310 وار علوان حسير ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىان 77إعدادي

1دكتوراهالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىايمان علي خميس2532

2ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىمروة طالل سهيل391213

ر402820 ر محمد حسير 3ماجستيرالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىحنير

ر حمزة401472 4بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىنور معيى

ر2591 5بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىسهام محمد حسير

6بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىهدير عالء عبدالرحمن226934

7بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىعال عاطف كوكز387534

8بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىبتول علي محسن401360

9بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىرشا خميس حميد391047

10بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىغسق محمد احمد391302

11بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىمروة هيثم كنعان218303

12بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىدعاء عادل جبير218298

13بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىعبير خوام احمد2498

14بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىشهد قصي عاصي2527

15بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىحنان صابر عبدالرحيم218220

16بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىرسل بشير حاتم2504

17بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىسحر هاشم حسون537283

18بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىمريم عادل نعيم401166

ي560942
19بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىطيبة محمد غير

20بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاسماء احمد ابراهيم2479

21بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىرغد قصي عاصي2530

22بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىسارة منذر نعمان218234

23بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىلينة سعدي عبيد225968

نا سعدي عبيد225895 24بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىدي

25بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىمنار محمد احمد391308

26بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىسبا مخلد معتوق391194

ر391485 ر عامر حسير 27بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىحنير

28بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىهاجر عالءالدين عبدالمجيد226584

29بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىهدى هادي سليمان218330



30بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىانتصار محمود خليل227192

31بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىمريم جاسم محمد218232

ي2500 32بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىميساء حامد عبدالهاد

يا عالء الدين226616 33بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىدال

34بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىشهد ياس خضر2639

ي2569
35بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىهبة ناطق غير

ي391089 36بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىسمية حاتم عريير

37بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىطيبة باسط صالح2488

38بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىعفراء علي محسن401355

39بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىنبا محمد عبدالوهاب2482

40بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىوجدان خضير بدر561011

41بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىزها عاطف كوكز391261

42بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىطيبة عامر علي401974

ر537341 43بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىسماح سامي ياسير

44بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىرفيق فائز سامي402980

ر218296 45بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىوسن يونس حسير

46بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىزهراء جمال اسماعيل2511

47بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىرشا عبدالمجيد احمد387615

48بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىحرير باسم محمد560931

ر قاسم محمد2575 49بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىحنير

ي400888
50بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىرغدة محمد غير

51بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىورود نافع نايف226348

ر225735 لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىزينب حاتم حسير 52دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىمروة محمد ويس401237 53دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاية سمير غازي2635 54دب

ر حمدان537278 الم حسير لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاح 55دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىمروة قاسم حسن403035 56دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىزينب محمود محمد2589 57دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىرشا عبدالجبار ابراهيم537302 58دب

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىمالك مصطفر محمود537329 59إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىخديجة فائز سامي401048 60إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىثراء ثامر غالي226479 61إعدادي

ر صابر عبدالرحيم218244 ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىحنير 62إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىايات نصيف مصطفر218340 63إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىمريم ماجد خزعل218248 64إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىتبارك ماهر جميل227219 65إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاشاء داود سليمان2633 66إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىجيهان عبدالوهاب احمد463372 67إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىزينة نوري احمد374241 68إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىمالك محمد عبدالوهاب2493 69إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدهللا مطر402029 70إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىمريم مروان عبدالملك401435 71إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىنبا عبدالحميد سلمان391502 72إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىجنات حسام سهيل537304 73إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىامامة عامر علي536681 74إعدادي

ر401381 ر عامر حسير ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىياسمير 75إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىشى هاشم حسون536748 76إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاسماء نبيل متعب536852 77إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىهبة فائز حمزي391201 78إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىمالك محمد محيالدين536924 79إعدادي

ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد ويس402170 80إعدادي



ي374428 ةالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاسماء حاتم عريير 81إعدادي

82بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاشاء طعمة جاسم391178

يا ثامر خليفة537358 83بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىدن

84بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىيرسى يوسف كمال391459

85بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىلم عبدالقادر مخلف2604

86بكالوريوسالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاسماء عبدالرزاق عبدهللا537275

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىاشاء مجيد عبدالحميد391147 87دب

لومالفردوس األول121017الكرخ-بغدادأنيىابتسام عنيى علوان2621 88دب

1دكتوراهالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكروليد حمدي عبد463510

2دكتوراهالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكررافد سعد داود370230

3دكتوراهالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرهالل منير رسول372226

4دكتوراهالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكريوسف سامي بازل3539

5ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالجليل كاطع537131

6ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرفاروق عبدالخالق نجيب369855

7ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعامر حمدي عبد372268

8ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالباسط عبدهللا عيفان370198

9ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكررعد خضير دفاك557538

10ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالستار احمد عبدهللا369769

11ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمروان خضير احمد463450

12ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر فيصل ابراهيم227612

13ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرصقر محمدضياء حديد372232

14ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد خليل ابراهيم3458

15ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرايمن حمود علي372327

16ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر مهدي صالح3547

17ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمقدام جابر احمد219214

ق لؤي طه372552 18ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمرسر

19ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرازهر محمد صالح230603

20ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير عباس3457

21ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ابراهيم رشيد219221

ي502154
لوم عاليالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراثير طه شغاتى 22دب

لوم عاليالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرفاضل عبدالستار رميض227926 23دب

24بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكروليد علي شاهر502128

ر عبد فرحان463431 25بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرياسير

26بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب اسماعيل عيفان3493

27بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرواثق شوكت عبدهللا502139

28بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعدي عبدالكريم عباس537268

ر463477 29بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرحيدر جمعه حسير

30بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكربشار ستار عباس228410

31بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعامر جياد جاسم3386

32بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد ضاري احمد537287

33بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي خالص خلف537254

34بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعامر فياض خلف3394

35بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعدي عبدالكريم محمد369886

36بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالكريم طعمة463500

ر370210 37بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد وهاب حسير

ي3532 38بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمثير عبود حماد

39بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمنذر احمد ساهي537248

40بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكررائد غالب رنكة537230

ي372410 41بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكركريم يوسف حماد

42بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرلؤي ضياء زكي369808

43بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمرتصر سعدي موس554103



44بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكررعد ابراهيم اسماعيل3529

45بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكربالل ضاري احمد3403

46بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي حميد ياس554060

47بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق عبدهللا عيفان537257

48بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمود حبيب رجب370188

49بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر علي حميد463471

50بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي كامل محل537259

ر554111 ر ياسير 51بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرجاسم حسير

52بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكربسام حازم حمد555825

53بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعدي عدنان محمد219186

54بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمعاذ عماد سهيل11050

55بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد محي مكطوف374066

56بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي باسم احمد فريد219231

57بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد عشم سلطان3537

58بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرسيف سامي عباس369948

59بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالحميد حسن230326

60بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرفاهم عبدالرحيم محمد369832

ر مولود219266 61بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرصفاء حسير

62بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمهند عبدالخالق نارص219235

63بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرباسم عباس وهيب463489

64بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد جمال عبدالوحيد463468

65بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالمنعم حسن369972

66بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكريحير زكي نجم502225

67بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكريعقوب عبدالسالم عبد219253

68بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد نجاح لطيف228502

69بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراوس خليل سلمان372281

70بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعامر رزاق عباس219190

71بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرخليل ابراهيم محمد369901

72بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرسيف حسام مهدي369683

73بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرليث كاظم علي463463

74بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد جير وريثة502169

75بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراسامة عرفان معروف502132

76بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرطارق عبدالعزيز صالح3400

77بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمهند خضير عطية502156

78بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالمجيد رشيد خالد537242

79بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكربكر عبدالكريم طعمة463506

80بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر متعب حمزة502167

81بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمهاجر عصام اسماعيل463496

82بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد ثائر عبدالواحد227752

س رشيد مهدي374297 83بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكران

84بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حميد عبدهللا3420

85بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي صالح حامد372317

86بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي جمعة مهاوش369762

87بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد ضياء رفعت3404

88بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد فوزي نايف463501

ز منيف537262 89بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي مير

90بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر جمعة مهاوش369753

91بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكربشار فوزي محمد370103

92بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرصفاء احمد سمير537141

93بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر حمادي ضاجي463495

94بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكربركات عبدالوهاب جواد372514



95بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر عامر محمد502142

96بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد عزيز عبدهللا3535

ي502163 97بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرامجد خليفة كرد

ر حميد537189 98بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

99بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح صبحي219284

100بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكريونس فاضل يوسف219262

101بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد سعيد370095

102بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر كاظم علي370136

103بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر صالح عبداللطيف3551

104بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرطه قاسم فارس369735

105بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي سمير نوري219288

106بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد رقيب محمد536960

107بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد سعدي عبد372222

108بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراسامة ثامر عبد227950

109بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن نوري احمد370145

110بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرواثق احمد غزال230432

111بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرسعد محمد عبدهللا370033

112بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد احمد سعيد219216

113بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاروق عمر463449

114بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراسامة عبدالوهاب عبدالرزاق230520

115بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي جميل سلمان370086

116بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرقتيبة عثمان عبدالسالم502150

117بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم محمد463419

118بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكربالل محمد نارص219227

119بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد كريم سالم537301

120بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالستار جبار537021

121بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد مؤيد مهدي557535

122بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي حبيب ثامر372429

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد محمد اسماعيل369696 123دب

ي عودة369861 لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي عريير 124دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمثير متعب حمزة230388 125دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرغسان مطرسر حامد369816 126دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعالء عبداللطيف اسماعيل372401 127دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد حميد احمد537256 128دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكررياض احمد سلمان537290 129دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكروضاح احمد ماهر219294 130دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمشتاق عبدالرزاق فرحان537117 131دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرسيف كاظم علي370066 132دب

ي3472 لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرجمال بدر حماد 133دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرزيد عبدالوهاب عبدالرزاق219226 134دب

ر536928 ر عباس حسير لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرحسير 135دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرثامر احمد اسماعيل219239 136دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد سعد حاتم374406 137دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرلؤي طالب عواد374116 138دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرابوبكر محمد علي230095 139دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعزالدين عبد عودة219271 140دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراسامة خضير ابراهيم219196 141دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرفواز فاهم عبدالرحيم370589 142دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد فالح حسن370204 143دب

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد رضا عبدالكريم3514 144إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمود عبداالمير محمود370419 145إعدادي



ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرصفاء نصيف جاسم372504 146إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرنجم عبد خلف463473 147إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرحامد وليد نضت3454 148إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرسليمان ليث رشيد369926 149إعدادي

ر علي557532 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرقتيبة حسير 150إعدادي

ي219224 1ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمرو محمد هاد

2ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعاشور ليث عاشور372548

3بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرقاسم كريم احمد372483

4بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد ميرس محمد صالح537234

ق خلف صالح372466 5بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراستير

6بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرطيف عادل حميد3527

7بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن هالل عبد219238

8بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرماهر خضر عباس227666

9بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد علي عبدالسالم372343

10بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالمحسن قتيبة عبدالمحسن3412

11بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدالكريم ابراهيم502184

12بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرلؤي عالء مجيد230445

13بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرحامد سعد داود463483

14بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالسالم احمد3495

ر230075 15بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد كمال ياسير

16بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرايمن طارق خضير227798

17بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرالمصطفر احمد صالح219209

18بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عادل عبود219203

19بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالجبار عواد230256

20بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالحميد صالح537172

21بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكربالل محمود عبدهللا463491

22بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي خلف463498

23بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرابراهيم سعدي عبد502123

24بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد سعيد229904

25بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر سمير محمدسعيد537217

26بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد رشيد مهدي230170

27بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالجبار عبدالوهاب537185

28بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرنورالدين عدنان عباس554065

29بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرسيف مؤيد معتوق463474

وعبيدة رعد فخري3463 30بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراب

31بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرصهيب عبدالعزيز عبدالرحمن387503

ي554097
32بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد طالب ثويير

33بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرزيد محمد بدر3460

34بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي صالح عبداللطيف3549

35بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر عماد فوزي463493

36بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرليث سعد خلف3390

37بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ابراهيم علي230423

38بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي حسن يوسف219194

39بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرسبعاوي خميس مصطفر3465

40بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرانمار احمد اسماعيل219228

41بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي زايد نزال369801

ر ميرس محمد537165 42بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرالحسير

43بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرماجد سعد داود3466

44بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرسيف سامي محمد3555

45بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرصفوان شاكر حمود3521

46بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرسمير نضال عواد219305



47بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكروليد جاسم فاضل557534

48بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرسامر عبدالرحمن اسماعيل3484

ر حاتم بكر463448 49بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرحسير

50بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعالء مهدي صالح369868

51بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرهيثم غزوان خضير463447

52بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد عيىس احمد3432

53بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرنهاد محمد جاسم230400

54بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعقيل عدنان جمعة3470

55بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعثمان محمود عبدهللا502201

56بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرصفاء حمدي نجيب369781

57بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعالء حمدي نجيب369786

58بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعامر عبدهللا حماد3455

59بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمهند رعد عبد537250

60بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمار جاسم محمد3485

61بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكربكر نجاح لطيف3468

62بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمار فالح حسن3418

ر يوسف219306 63بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

64بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمداسالم عيىس احمد369941

65بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل احمد3467

66بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز احمد بدر369720

67بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد نعيم احمد372487

68بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرنورس عباس جواد230266

69بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن خالد ابراهيم228191

70بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكريوسف فاضل يوسف230698

71بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر نزار ابراهيم3421

72بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرياش جاسم محمد230804

73بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد قتيبة عبدالمحسن3410

74بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد نجم عبدالوهاب537196

75بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي محمود عبود370047

76بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد احمد219204

77بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعدنان هاشم عدنان230774

78بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح حمد372446

79بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكريوسف سعدي عبدالرزاق228832

80بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرايمن ماجد حمدي372469

81بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرامير خزعل صالح463470

82بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرياش سعد علي372475

83بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالعزيز سطام3450

84بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرابراهيم فيصل حميد463443

85بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد خالد اكريم370236

86بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرغيث غزوان خضير463445

87بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي سمير خلف370016

ر463433 88بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد كريم حسير

89بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرحذيفة عبدالجبار عبدالوهاب537192

90بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر قاسم بحري3398

91بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد عامر جبار3473

92بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرهمام صفاء حميد370155

ي3471 93بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد محمد هاد

94بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالمجيد عالء مجيد230459

95بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرشمد مجيد عبود3490

96بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرراسم حمادي ضاجي554105

97بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكررائد سعد داود463484



ر لؤي طه227969 98بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمعيى

ر وهيب219218 99بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكربازق حسير

ر عدنان219220 100بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعدنان حسير

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعالء سعد خلف369952 101دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرثامر عبدهللا حماد3456 102دب

ر علي3476 لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراسعد حسير 103دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراثير سالم خلف554032 104دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر جمعة يوسف229142 105دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمار ميرس محمدصالح537209 106دب

ر مظفر محمد537061 لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرحسير 107دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر حمد صالح3440 108دب

ر علي369655 لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكررعد حسير 109دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرابراهيم فالح داود219210 110دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر لطيف علي372249 111دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي سعد خلف3395 112دب

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرحمن سمير229236 113إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر قاسم كحيط536946 114إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر وهيب370568 115إعدادي

س حيدر جمعة463479 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكران 116إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالملك بشار ستار228320 117إعدادي

ر علي خليل537024 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرحسير 118إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز عبدالمناف حميد369977 119إعدادي

س نوري فرحان219270 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكران 120إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم يعقوب عبدالسالم219260 121إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عمر فاروق536918 122إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل سبع3542 123إعدادي

ر228157 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز فالح ياسير 124إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر ماجد كامل227685 125إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي نارص سفر3430 126إعدادي

ور حمد صالح537012 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكران 127إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم علي عبدالسالم374181 128إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد حسن فياض3384 129إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدهللا كريم احمد372479 130إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرابراهيم نبيل عبدالكريم536998 131إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر طالب راهي536992 132إعدادي

ر علي228863 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكررائد حسير 133إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد داود3512 134إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعزالدين قاسم ربيع502213 135إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراسماعيل حميد عبد372463 136إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر غازي جبار369795 137إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرزيد فالح حسن372415 138إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد هادي فزع228980 139إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رسول جبار369894 140إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر حسن يوسف229432 141إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل يوسف229387 142إعدادي

ر عدنان219297 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 143إعدادي

ر عبدالرزاق227629 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمروان ياسير 144إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد ماجد حميد537238 145إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمار احمد شهاب370169 146إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي عبداالمير حيدر357576 147إعدادي

ر خالد علي3428 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرياسير 148إعدادي



ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرثامر حسن يوسف229485 149إعدادي

ر536987 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي هادي حسير 150إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد صباح جمال372332 151إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرسفيان سالم عايد3550 152إعدادي

ر230124 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرسداد عبداللطيف حسير 153إعدادي

ر اسماعيل370221 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 154إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراياد خالد جاسم230189 155إعدادي

ي3478 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي ضياء هاد 156إعدادي

ي3489 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر ضياء هاد 157إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد شهاب228649 158إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي عبدالسالم372424 159إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاضل يوسف229417 160إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرحسن صفاء حميد537265 161إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن خزعل صالح374194 162إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي عسل502165 163إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جاسم ابراهيم230301 164إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدهللا زيد عشم3536 165إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكررسول محمد داود3509 166إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرسيف عقيل مشعل219192 167إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدهللا بشار ستار230417 168إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرخيال ابراهيم حميد230314 169إعدادي

ر229061 وب ياس حسير ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراي 170إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرزيد فاروق عمر219229 171إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرليث هادي محمد369883 172إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي فاروق محمد230308 173إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراحمد خلدون نوار228029 174إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد رؤوف229510 175إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عمر فاروق537121 176إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعالء مهدي خلف374218 177إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فيصل فوزي502084 178إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدهللا مازن جميل537246 179إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي حسن محمود370398 180إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد داود219298 181إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد دلف لفته219285 182إعدادي

ر علي سامي3435 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرحسير 183إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي حسن محمود3406 184إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرابراهيم حميد عبد374056 185إعدادي

ر عباس230281 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي ياسير 186إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد مهند عبدالقادر230467 187إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر نبيل كاظم228904 188إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرماجد عبدالرزاق ماجد3528 189إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي هيثم شهيد537152 190إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب ابراهيم عبدالرزاق372274 191إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكراسامة عادل احمد374015 192إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعمر سعد خلف228971 193إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم ابراهيم370445 194إعدادي

195بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرزياد طارق خضير3530

196بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكربشار مصطفر فؤاد3533

197بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعماد احمد لطيف537261

198بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرمصطفر عدنان صالح230586

199بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرسعد احمد محمد3541



ر حبيب372337 200بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكربكر ياسير

201بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرباسم حمادي ضاجي554098

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالسالم عبد372349 202دب

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن اسماعيل عيفان3492 203إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادذكروليد فرحان عرعيط219236 204إعدادي

1ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىوفاء عبد راشد537161

سام يوسف احمد3543 لوم عاليالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىان 2دب

3بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىنغم خليل ابراهيم370027

4بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىاقبال صالح مهدي537017

5بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىايات محمد فايق شكري3437

6بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىاثير محمود كاظم537130

7بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىايناس عبد محمود219269

8بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىسناء عبدالرزاق عبدهللا536871

ي537040 9بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىخالدة خلف كرد

ر369849 10بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىمها خالد ياسير

11بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىاشاء علي احمد502173

12بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىازهار ابراهيم ضاري230579

13بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهديل احمد جواد219187

14بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىسها ابراهيم مصطفر370388

15بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىشهالء عامر سلمان374291

ر537280 16بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىسارة جمال ياسير

17بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىرنا جاسم محمد537271

18بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىزينب علي احمد370079

وار عوده لفته219279 19بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىان

20بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىافاق طالب نجرس230710

21بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىريا فارس محمد372260

22بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىسحر سعدي عبد372239

23بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىعذراء حسن محمد369985

24بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ابراهيم سلوم374273

25بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهند احمد ابراهيم3488

26بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىمينا ناطق رشيد396761

ب يحير537294 27بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىشذى ادي

28بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهيفاء حسن عبدالرزاق219243

29بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىعبير عبدالصاحب جعفر537175

ر سلمان3425 30بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىنضال حسير

31بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىدعاء سعد خلف230703

32بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىزهراء نضت مهدي502226

33بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىخالدة فاضل عيفان219223

34بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهبة طالل لطيف219215

35بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىرؤى فالح حسن370215

36بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىمروة وليد علي502219

37بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىدعاء محمد اسود372498

38بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىافراح جبار كايم3461

39بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهبة هادي فزع219206

ر علي219282 40بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهاجر حسير

ا369958 لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىازهار سعيد خداد 41دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىنهلة جاسم يحير502186 42دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىلمياء ثابت جبير502221 43دب

ر374280 لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىسها خالد ياسير 44دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىجيهان حمد عبيد229197 45دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىامال سامي فارس219234 46دب



لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهدى جارهللا زيدان537200 47دب

ر372304 لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىزينة غازي حسير 48دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالرحيم عبدالجليل230513 49دب

سام محمد محمود463436 لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىان 50دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىساهرة رمضان حسن559801 51دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىاسماء قاسم عبد463428 52دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىرنا لطيف علي374361 53دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىندى حسام عبداللطيف502218 54دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىحياة حسن رميض502119 55دب

ي3525 لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىنورس طالب حمود 56دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىرقية زكي شلش3383 57دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىزهراء رعد محمد537090 58دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىشيماء قاسم عبد374375 59دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهدى غايب محسن227725 60دب

اق عبدالرحيم خليل3540 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىاشر 61إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىتفى محمد قاسم3444 62إعدادي

1ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهديل حسن محمود3407

2ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىسىه سمير محمد537220

ي228550 3ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىنبع ضياء هاد

4ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىطيبة حميد مهاوش11003

5ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىرشا باسم عبداللطيف219199

6ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىغفران احمد سنجار372392

7بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىصابرين نعيم احمد372490

8بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهديل ابراهيم علي230367

9بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىدعاء عباس عبد3413

10بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىايالف خالد علي3429

11بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىريم ثامر سلمان3523

12بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىضح خالد محمود537155

13بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىسارة سعد احمد230395

14بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىسبا عمر حسن502160

15بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهبة ابراهيم علي219252

16بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىجمانة سعد احمد3517

17بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىنور شاكر حمود3520

18بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهديل سالم خلف554044

19بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىايات ابراهيم علي3480

20بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىرغداء عباس عبد3414

21بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىعبير سالم خلف554108

22بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىشهد عامر حمدي3526

23بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىزينة عادل احمد372363

24بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىبراء فوزي نايف372384

ر369825 25بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىاوراس عبدالكريم حسير

26بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهند هاشم طه219250

27بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىضح صباح نوري219299

28بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىسحر سمير حمزة3424

ر علي3482 29بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهبة حسير

30بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىاشاء خليل اكريم3387

31بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىفرح باسم عباس537003

ر3554 32بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىاسماء احمد حسير

33بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىافنان عبدالكريم ابراهيم369999

34بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهند شاكر حمود3518

35بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىمينا مهند قاسم370548



36بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىمريم سعدي موس219300

37بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىمها عبد عيد372262

38بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىاشاء نوري شعالن463505

39بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىرنده ابراهيم ضاري219212

40بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىمروة فيصل حميد463441

41بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىرشا فالح حسن3524

ر ابراهيم عالوي502105 42بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىحنير

43بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىزينة هيثم شهيد219197

44بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىرفقة سعد عبدالقادر502223

45بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهبة امجد صكر369748

46بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىعائشة احمد فخري370180

47بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىبان سمير محمد537149

48بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىايثار طارق احمد3531

49بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهاجر عبدالجبار عبدهللا3401

50بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىزينب ظاهر محمود219242

51بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىايمان سامي فارس219233

52بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىاية شمد رجب557536

53بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهالة قطب عصام372308

ر369664 54بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىرغد يوسف حسير

55بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىمها سمير محمد537168

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىنور علي عبدالرضا374075 56دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىوئام احمد سنجار372397 57دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىتفى اسامة محمود230809 58دب

سان عبدعلي463430 لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىاالء اح 59دب

لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهدير احمد هالل3439 60دب

ر عباس3397 لومالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىغفران ياسير 61دب

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىنور عبدالمنعم عبدالجليل3544 62إعدادي

ية محمد ابراهيم219191 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىدان 63إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىمالك عادل سبع228422 64إعدادي

ر خلدون نوار227858 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىياسمير 65إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىايناس سعد طه219205 66إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىهاجر جميل فياض463402 67إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىنور ابراهيم عالوي502136 68إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىمريم سعد رؤوف229526 69إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىاية صفاء عبدالكريم3409 70إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىتبارك خضر احميد3442 71إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىفاطمة احمد سعيد228939 72إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىابرار خضر عطية369840 73إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىزينب سالم خلف554037 74إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىنور عمر عبد227895 75إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىمروج رعد فخري230042 76إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىرؤى عبدالمنعم عبدالجليل3548 77إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىمريم عبدالعزيز صالح10788 78إعدادي

ي باسم عذاب370432
ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىاماتر 79إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىرؤى فاهم عبدالرحيم370473 80إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىتبارك هادي فزع229995 81إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىرسل محمد داود229011 82إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىنوران عبدالكريم ابراهيم370006 83إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىرند ثامر سلمان228221 84إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىدعاء سعدون عباس228105 85إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىغدير عبدالستار جبار372279 86إعدادي



ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىسىه احمد محمود219185 87إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىشمس فالح حسن372355 88إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىفاطمة احمد فخري374027 89إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىتبارك عالء مجيد228398 90إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىاية لفته حسن502116 91إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىاية جميل فياض463409 92إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىانتصار محمد مخلف463465 93إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىزهراء خضر عطية374125 94إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىشمس فاروق عمر219232 95إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىنبأ نبيل جبار227986 96إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىشور بالل محمد229177 97إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىيرس عالء عبداللطيف370360 98إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىرقية سعد احمد228848 99إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىتبارك جاسم فاضل557528 100إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىفاطمة خالد محمود537296 101إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىنورة محمد حبيب3475 102إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىمريم عالء عبداللطيف374149 103إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىنورا علي خليفة219201 104إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىدعاء محمد جاسم228742 105إعدادي

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىميمونة عمر فاروق536999 106إعدادي

107ماجستيرالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىاشاء ابراهيم خليفة372264

108بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىامل جاسم محمد369708

109بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىزينة محمود مسلم3391

110بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىصبا عبدالنارص عبدالوهاب230574

111بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىنائلة عبدالستار جياد463481

112بكالوريوسالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىشذى سلمان مهدي463439

ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىاسماء احمد شهاب369874 113إعدادي

ر لطيف علي372253 ةالفردوس الثانية121018الكرخ-بغدادأنيىياسمير 114إعدادي

1دكتوراهالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد جابر ياس6598

2ماجستيرالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرسعد حميد خليفة6601

3ماجستيرالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرقبس احمد ابراهيم536769

4ماجستيرالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمهند نزار غزال372899

5ماجستيرالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرصالح حميد عبد219466

6ماجستيرالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرامير عواد ناظم398328

ر عاشور372912 7ماجستيرالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرليث حسير

8ماجستيرالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رشيد شهاب6702

لوم عاليالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكربسام عبدالكريم ابراهيم6629 9دب

ر جبار388608 10بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

11بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالسالم عبدالواحد6764

12بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرماهر مهدي اسماعيل387882

ر373091 13بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعلي جمال حسير

14بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراحمد فاروق نارص372891

ر373124 15بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم ياسير

16بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرلمعان عبدالكريم حسن475030

17بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد ابراهيم6791

18بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعبدالمجيد مزاحم عبدالمجيد219458

ر373085 19بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراحمد نزار حسير

20بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرفراس رؤوف مطر6721

21بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرسيف رياض شهاب373126

22بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمهند شهاب احمد398201

23بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراياد سلمان احمد229470



24بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمصطفر فايق سهيل373140

25بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكروضاح مجيد عبدالحميد398033

26بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراصيل عواد ناظم398323

27بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرخالد وليد محمد396587

28بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرغزوان عدنان داود6618

ر صالح6681 29بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

30بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعمر مؤيد رشيد396563

31بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعلي فؤاد احمد396558

32بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرحيدر جاسم فهد6605

33بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمصعب حازم محمود396617

34بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعادل عدنان اسماعيل6632

35بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد ناطق شحاذه229573

36بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراوس خضير جدوع396512

37بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكردري حاتم قاسم373117

38بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرزياد خليفة حمد6693

39بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعلي سعد عبدالوهاب536786

40بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمؤيد اياد شاكر6836

41بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرنبيل احمد ثامر536721

42بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد تركي عبد556788

43بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرسلوان موفق اقبال228927

44بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد علي خضير536757

45بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمعاذ سمير عبدالجبار232238

46بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمثير خضير فياض6736

47بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعبدالحكيم عامر يحير372903

48بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكررشا سامي محمد373089

49بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرسيفالدين نجم عبدهللا536829

50بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكربسام احمد جاسم445483

ر علي عبد372849 51بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمعيى

52بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم صالح536778

ي556781 53بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرسالم عودة رجر

54بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمصطفر فؤاد محمد372872

55بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد فخرالدين445479

56بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرجالل ازهر علي552882

57بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكروائل احمد ثامر536799

58بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعلي محمدعمار زهير388390

59بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالقادر محمود536833

ر صالح6674 60بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعمر حسير

61بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرياش قاسم محمد556933

62بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرفهد براء خميس372918

63بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالسالم محمود536826

64بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرسعيد نبية اسماعيل536781

65بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكررامي عبدالرزاق عبود556812

66بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدالسالم محمود397709

67بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالجبار محمد373122

68بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرحسن قحطان سلمان232976

69بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعبدالرحيم نايف رحيم536851

70بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعلي محمد علي228816

71بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمود حمد حمد388589

72بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمود شاكر محمود373119

73بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعدي محمد جاسم6803

74بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعمر محمد زيدان6665



ر6845 75بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد طارق ياسير

76بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد وليد طاهر396540

ي مشعل6660
77بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق عبدالغير

ر علي373137 لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرناظر حسير 78دب

ر396581 لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم ياسير 79دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرغازي فيصل عبد396605 80دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرسامر اسماعيل طه373127 81دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمؤيد احمد سلمان6768 82دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمرعي مصطفر نوار388548 83دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكربشار حميد خليفه398126 84دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرحارث مثير عبدالجبار536848 85دب

ر غزال جواد536821 لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرياسير 86دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمصطفر سمير عبدالجبار387858 87دب

ر6799 لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمروان عبدالجبار حسير 88دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعالء عادل فاضل536827 89دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعمر ظافر خلف6848 90دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراحمد صادق محمد219451 91دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد عمر محمد229321 92دب

ر6621 لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمصعب عبدالخالق ياسير 93دب

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعباس ساجت محمد228884 94إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعثمان ابراهيم عويد373131 95إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرجنيد ابراهيم عبد536723 96إعدادي

1ماجستيرالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمود جمال فتحي6716

2ماجستيرالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرهاشم ضياء حسن3417

3ماجستيرالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمصطفر اكرم شالل230016

س صباح عباس219428 لوم عاليالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكران 4دب

5بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالجبار هالل6838

6بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعلي محمد زيدان397972

يف228867 7بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعلي باسل شر

8بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراوس لؤي عبدالحميد6662

9بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمنير معن اكرم536790

10بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراحمد حاتم محمود6815

11بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرياش رضا احمد536837

ر6606 12بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرامير علي حسير

13بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالوهاب عبد372885

14بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراحمد عماد احمد396601

15بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرطه عبدالقادر محمود229741

16بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكردلف مؤيد عبدالكريم219468

17بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرياش سمير نورالدين536782

18بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرسيف كريم ساجت219445

19بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرنض هادي عبداالمير6811

ر233140 20بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرسيف علي حسير

21بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراحمد اكرم شالل232232

22بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز جاسم محمد372869

23بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرغزوان حميد غزاي396522

24بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرطه عادل لطيف536154

25بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمصطفر عادل فاضل396644

26بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرفيصل غازي سعيد219439

27بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رائد فاضل536840

ي219461 28بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكربراء صبار ناجر

29بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمروان محسن خضير6658



30بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمصطفر اسماعيل احمد373082

ي536822 31بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن عبدالهاد

32بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرالياس شهابالدين احمد6777

33بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن رشيد شهاب6705

34بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمود رشيد شهاب6698

35بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراحمد حسن عبدالرزاق219462

ي231778
ر عالء عبدالغير 36بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرحسير

ر233162 37بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرسيف علي عبدالحسير

38بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمصطفر اثير جواد536805

39بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرحكمت صالح علي372859

40بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد عالء حسن6701

41بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرخالد عبدالستار علوان6825

42بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن غازي غفوري372908

43بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرحيدر زهير كاطع536832

44بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعمر نذير اسماعيل536784

ر6610 45بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكركرار علي حسير

ر قحطان سلمان232753 46بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرحسير

47بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم جبار536759

48بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراحمد فؤاد عبداللطيف219434

س نزية مجيد233920 49بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكران

50بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرثامر نمير اسماعيل396632

51بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرطه عبدالرحمن ابراهيم556875

52بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرفهد عادل هاشم232912

53بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود خميس233194

54بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد طعمة388569

55بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراحمد رسول محمد536803

56بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكربكر محمد عبداللطيف556884

57بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرسيف سعد طعمة388559

58بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد حاتم محمود6773

59بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمهند عماد كاظم219437

60بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرايهاب ناهض ساجد398158

ر صالح232451 61بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير

62بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد مهند شهاب536792

س محمد زيدان398076 63بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكران

64بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراحمد جمال فتحي232845

65بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرجعفر صياء حسن3433

66بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمود صباح محمود6842

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرخالد فيصل محمود6724 67دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمروان وليد مصطفر6645 68دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرحارث ابراهيم عباس233403 69دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر عماد محمد229209 70دب

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرخطاب انيس عبدالوهاب6650 71إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عبدالستار علوان229698 72إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمصطفر رافد زكي396571 73إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعلي رعد عدنان398342 74إعدادي

ب عبدالكريم219441 ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم ادي 75إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرليث احمد ثامر536711 76إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق عماد محمد6597 77إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرحسن علي حميد6728 78إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمصطفر اسماعيل علي6823 79إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمصطفر عباس حمزة398209 80إعدادي



ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعلي قبس احمد536820 81إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكريوسف علي عبد373095 82إعدادي

ر561667 ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرقحطان زهير تحسير 83إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرزيد حاتم محمود232691 84إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرداود عبدالسالم داود399202 85إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمنتظر محمد عبدالرضا388378 86إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمصطفر عماد كاظم6635 87إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراسالم مهند شهاب398001 88إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكروائل نعمان منذر6771 89إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراثير عامر احمدزكي536767 90إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد علي حميد232827 91إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرصادق محمد شاكر6804 92إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعلي احمد ابراهيم232074 93إعدادي

ب عبدالكريم6588 ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرابراهيم ادي 94إعدادي

ر صالح232577 ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 95إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمروان ميثم علي556837 96إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعدالكريم محمد لطيف229414 97إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم عبدالسالم536736 98إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرحسام حميد زيدان388443 99إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرثابت نمير اسماعيل397663 100إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمهيمن نزية مجيد231966 101إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمصطفر عماد ثامر229267 102إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد منذر احمد556817 103إعدادي

ر محمد شاكر387888 ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرامير 104إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراحمد ظافر مهدي388332 105إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكربكر مهدي صالح6696 106إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرجاسم عادل جاسم536842 107إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرحيدر رحيم شهد387926 108إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراحمد اكرم رؤوف397616 109إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكراحمد صباح محمود6844 110إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرليث عبدالوهاب عبد372887 111إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد ابراهيم232929 112إعدادي

ر536818 ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالستار محمدامير 113إعدادي

ي ابراهيم232793
ر

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالمعاف 114إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمصطفر قبس احمد536768 115إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكررسول عبدالستار علوان232675 116إعدادي

سان حسن536699 ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرحسن اح 117إعدادي

118بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد حمدي احمد6637

119بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمنير عدنان خضير232010

120بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدعلي عبيد6758

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكروليد وسام عبدالحميد396518 121دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالقادر محمود219431 122دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدالرحمن نافع373099 123دب

ر حسن536713 لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرعالء حسير 124دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرفرقد عاصم عبدالجبار219146 125دب

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادذكرمحمود شهد عبار396516 126إعدادي

1دكتوراهالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىاشاء فريد سعيد387748

2ماجستيرالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىغفران محمد حسان387763

3ماجستيرالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىهند محمد شكحان374271

4ماجستيرالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىهدى محمد مزهر536809

لوم عاليالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىسنا محمد شيت396551 5دب



6بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىسندس سعود خضر556888

ة طالب سلمان388615 7بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىمنير

ي373135 8بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىخولة صالح هوتر

9بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىناهدة محمدطاهر محمود396575

10بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىطروب طه غريب374299

11بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىسعاد عبدالقهار عبدالسالم388397

12بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىامال شعبان محمد397942

13بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىانتصار شاكر محمود556898

14بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىسحر بدر علوان6627

15بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىخالدة مهدي اسماعيل233895

16بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىسعيدة احمد جاسم556843

ر علي238864 17بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىازهار حسير

ي جثير536815 18بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىزهراء صير

19بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىهيام حميد محمود387835

20بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىشيماء محمد جاسم6794

21بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىثريا فريد سعيد373115

22بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىرشا رعد فاضل6738

23بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىاشاء مجيد حبيب373108

24بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىبيداء محمود لطيف536812

ي388574 25بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىرغدة عبد حماد

ي536788 26بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىرفل علي هاد

ي536740 27بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىنبا علي هاد

28بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىجنان سعدي محمود372894

29بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىامل عالءالدين كريم6818

ي373098 30بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىلباب عبدالقادر حمود

31بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىدعاء محمود صالح560559

32بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىابتسام غازي عبدالرزاق536817

33بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىهبة رعد فاضل6750

34بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىاية علي عبد372855

ق زيدان نايف536750 35بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىاستير

36بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىريام صالح جاسم6642

37بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىفاطمه صالح مهدي233111

38بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىنور فائق جاسم556848

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىفردوس عبدهللا محمد556864 39دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىكوثر لطيف نجم6756 40دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىهناء عبدالقادر حمود6718 41دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىهند اسماعيل خضر559653 42دب

ر6730 لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىوسن علي حسير 43دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىزينه سعيد احمد556921 44دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىهيفاء مجيد رشيد372851 45دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىهديل محمود وهيب6781 46دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىلمياء جبوري حميد6646 47دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىهديل حسن محمود536854 48دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىساهرة كاظم رشيد388316 49دب

ام232184 لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىابتهاج هاشم دح 50دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىروال فوزي رجب536845 51دب

ي536685 لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىزينب علي هاد 52دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىغفران عامر حسن232901 53دب

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىرشا شاكر محمود536824 54إعدادي

1ماجستيرالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىضح محمد محمود388629

2بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىروال علي اسماعيل556824



3بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىرسل عامر براك6686

ى عماد محمد6595 4بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىبرسر

5بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىايالف محمود صالح503030

6بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىايالف نزيه مجيد219444

7بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىميس انيس عبدالوهاب6653

8بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىسارة حاتم محمود6643

دين حسن238875 9بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىعلياء عمادال

10بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىامنه صالح مهدي6586

11بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىرقية عبدالجبار محمد373120

ر6607 12بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى علي حسير

13بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىريام محمد جاسم6808

14بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىرندة فريد محمد229809

15بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىامنة ليث عماد230293

16بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىهدى عصام محمد219440

17بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىنور عامر عبدهللا556828

18بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىامنة اياد طارق398094

19بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىسحر محمد محمود372863

يف6753 20بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىسارة محمد شر

21بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىميس علي اسماعيل556785

22بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىناهدة حسن عبدالرزاق233288

23بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىشى رائد زكي396664

24بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىبان منذر ويىسي6832

25بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىصفا رائد زكي396676

26بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىمروة حسن عبدالرزاق232203

27بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىضح فائق جاسم556927

28بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىابتهال عصام محمد219449

29بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىاية زياد سليم230022

30بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىازل خليفة حمد6712

31بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىزينب قيس محمد387910

32بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىزهراء رحيم شهد372874

33بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىنورا عبدالرحمن احمد233082

34بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىاية شمد فتحي396546

35بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىدعاء علي كاظم536807

36بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىرشا طاهر قاسم536802

ي6633 37بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىاسماء عبدالقادر ناجر

38بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىنور موفق عباس219447

39بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىرغد حسن عبدالرزاق233289

40بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىهاجر خليل اسماعيل6667

41بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىاية احمد ابراهيم556858

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىشيماء سعدي محمد373129 42دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىلبير عبدالستار عيىس373139 43دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىمها عارف محمد229646 44دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىسارة محمد عبدهللا232726 45دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىمروة احمد كريم502366 46دب

الم عدنان ابراهيم398053 لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىاح 47دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىنور عدنان اسماعيل372880 48دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىزينا حميد عبدهللا233967 49دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىهنادي هاشم محمد6767 50دب

سان عليوي373067 ق اح لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىاستير 51دب

سان عليوي373079 لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىاالء اح 52دب

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىنغم خضير مهدي219436 53دب



ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىشهد وليد مخلف536773 54إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىنور عماد ثامر6592 55إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىطيبة صباح نوري296386 56إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىتبارك ابراهيم خليل536825 57إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىيرس زياد سليم219143 58إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىرحمة موفق عباس230147 59إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىغسق صالح حميد231879 60إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىمريم عامر حسن6761 61إعدادي

ى ابراهيم عبدالسالم536689 ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىبرسر 62إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىبسمة ليث عماد231822 63إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىاية ثامر احمد536762 64إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىاروى خالد احمد373064 65إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىسارة عادل احمد398118 66إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىريم خالد احمد373103 67إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىتسنيم احمد محمود398218 68إعدادي

ي صالح229914
ى

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىهبة عبدالباف 69إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىايالف صالح حميد232125 70إعدادي

ين برزان فارس232642 ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىشير 71إعدادي

نا حاتم صالح6591 ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىدي 72إعدادي

ر زياد سليم476642 ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىيقير 73إعدادي

ر ثائر حميد6788 ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىحنير 74إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىغفران علي كاظم536725 75إعدادي

76بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىازهار محمود نايف536844

77بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىهدى حسن عبد398232

78بكالوريوسالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىصبا علي خلف6793

لومالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىامل احمد جابر6603 79دب

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىامال عبدالوهاب عليوي6616 80إعدادي

ة حمزة حريجة388385 ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىسمير 81إعدادي

ةالمعتصم121019الكرخ-بغدادأنيىبيداء سعدي شاكر536761 82إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكراثيل نوفل محمدطاهر3086 1دكتوراهحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرحيدر اسماعيل صالح398113 2دكتوراهحطير

ر243356 ر فوزي حسير ر121020الكرخ-بغدادذكرحسير 3دكتوراهحطير

ر علي233551 ر121020الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 4ماجستيرحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكراحمد حاتم جاسم243448 5ماجستيرحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالغفور سعيد233590 6ماجستيرحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرعباس عبدالوهاب جمعة2994 7ماجستيرحطير

ر370710 ر121020الكرخ-بغدادذكرحسن علي حسير 8ماجستيرحطير

ي398456 ر121020الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح خير 9ماجستيرحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرفراس مؤيد عبدالغفور370676 10بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرعالء زكي حمد398424 11بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرحيدر جواد طه243384 12بكالوريوسحطير

ون عطاهللا شاكر370718 ر121020الكرخ-بغدادذكرمام 13بكالوريوسحطير

ر علي243584 ر121020الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 14بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرسيف صباح عبدالرحمن545482 15بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالوهاب محمد369990 16بكالوريوسحطير

ر علي536747 ر121020الكرخ-بغدادذكرعالء حسير 17بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرمروان شاكر محمود398049 18بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرنوفل ضياء نافل243664 19بكالوريوسحطير

ي233568 ر121020الكرخ-بغدادذكرعدي حمدي صلير 20بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرمحمد مجيد محمد536698 21بكالوريوسحطير

هج559658 ر121020الكرخ-بغدادذكرطالب عطشان مري   22بكالوريوسحطير



ر121020الكرخ-بغدادذكرفاروق فؤاد علي2933 23بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرعمر فرقد عطا243644 24بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكراحمد كريم جوهر370725 25بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكراسامة قيس جميل243688 26بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكراحمد ثامر ضيدان502197 27بكالوريوسحطير

ر سلمان397425 ر121020الكرخ-بغدادذكرصباح حسير 28بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالستار نايف369995 29بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرسالم اسماعيل صالح398099 30بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرليث صباح عبدالرحمن545426 31بكالوريوسحطير

ر502018 ر121020الكرخ-بغدادذكرصالح علي حسير 32بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل صالح397821 33بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكراحمد ستار حسن536755 34بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرهشام طه كاظم370671 35بكالوريوسحطير

يف فالح233593 ر121020الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد شر 36بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرنزار عبدالستار عباس3077 37بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالكريم محمد445436 38بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكراحمد صباح محمدصالح243658 39بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكراالء يوسف عزالدين397867 40بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرجبار نجم عبد243730 41بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرمحمد صدوان عبدهللا370732 42بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكراوس حازم هاشم398462 43بكالوريوسحطير

س اسكندر243481 ر121020الكرخ-بغدادذكرهائل روك 44بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدالستار نايف398345 45بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرعمر طالل مهدي398352 46بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرغيث وليد ابراهيم397988 47بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرعلي حميد عبيد233563 48بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرمختار فائز ابراهيم398449 49بكالوريوسحطير

ر حميد عبيد233585 ر121020الكرخ-بغدادذكرامير 50بكالوريوسحطير

ي445423 ر محي عبدالهاد ر121020الكرخ-بغدادذكرامير 51بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرمروان طه خضر445462 52بكالوريوسحطير

ر536727 ر121020الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسن حسير 53بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرمروان فرقد عطا233588 54بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكراحمد اياد محمود243735 55بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرصالح يوسف محمد370034 56بكالوريوسحطير

ر صالح398377 ر121020الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم حسير 57بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكراحمد عامر رجب370703 58بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرمحمود مولود عبد559645 59بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكراحمد شاكر محمود445475 60بكالوريوسحطير

ر398410 ر121020الكرخ-بغدادذكرباسل علي حسير لومحطير 61دب

ر121020الكرخ-بغدادذكرصفاء عبداللطيف عبدالرزاق3084 لومحطير 62دب

اب حنفيش536684 ر121020الكرخ-بغدادذكرقيس ذي لومحطير 63دب

ر121020الكرخ-بغدادذكرصاحب عبد عباس370082 لومحطير 64دب

ر121020الكرخ-بغدادذكرتوفيق محمد توفيق545492 لومحطير 65دب

ر121020الكرخ-بغدادذكرمروان مهند سلمان243280 لومحطير 66دب

ر121020الكرخ-بغدادذكراسامة جبار عبدالرضا3053 لومحطير 67دب

ر121020الكرخ-بغدادذكرنجم عبد فرحان445444 لومحطير 68دب

ر121020الكرخ-بغدادذكرهشام مروان عبدالملك233571 لومحطير 69دب

ر121020الكرخ-بغدادذكرحمزة حازم هاشم445467 لومحطير 70دب

ر121020الكرخ-بغدادذكراحمد رافد حمدي370643 لومحطير 71دب

ر121020الكرخ-بغدادذكرحسام مكي نايف369979 لومحطير 72دب

ر121020الكرخ-بغدادذكرسالم مكي نايف398149 لومحطير 73دب



ر121020الكرخ-بغدادذكراحمد خليل علي545486 لومحطير 74دب

ر121020الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالستار عباس445488 ةحطير 75إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكروائل كريم رشيد3055 ةحطير 76إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرعمار خميس عليوي397780 ةحطير 77إعدادي

ي243306
ر

ر121020الكرخ-بغدادذكروسام عطاهللا لطوف ةحطير 78إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرعادل حكمت جمعة2946 ةحطير 79إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرعمر محمود عمر398482 ةحطير 80إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرعصام صالح فليح370697 ةحطير 81إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكريوسف مجيد عبدالحميد370041 ةحطير 82إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكراحمد اسماعيل صالح398125 1ماجستيرحطير

ر احمد هاشم398433 ر121020الكرخ-بغدادذكرمعيى 2ماجستيرحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد حميد2935 3ماجستيرحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرحذيفة اياد عبدالملك545481 لوم عاليحطير 4دب

ر علي502012 ر121020الكرخ-بغدادذكرليث حسير 5بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرحسام حسيب مصطفر370660 6بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرمحمد مقدام جاسم398491 7بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد صالح397954 8بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرمحمد ثائر شهاب2927 9بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرعلي مهند سلمان243274 10بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرطارق جمال نارص2937 11بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرسفيان نجم عبد243367 12بكالوريوسحطير

ر فائز عبدالحميد536101 ر121020الكرخ-بغدادذكرحسير 13بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي سماوي2929 14بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرامير نجاح مجيد397966 15بكالوريوسحطير

ب243420 ر ذي ر121020الكرخ-بغدادذكرمحمود تحسير 16بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرمصطفر صالح فيصل370727 17بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سعد حميد3041 18بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب عبدالكريم وهاب233577 19بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرجعفر محمد نارص2989 20بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرعبدالفتاح محمد فاضل545420 21بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكركرم فراس علي370657 22بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرخالد طالل احمد397750 23بكالوريوسحطير

دين ابراهيم243427 ر121020الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عمادال 24بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرعبدالملك حسام عبدالملك2924 25بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرعمار محمد عبدالعزيز536716 26بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرسامر نافع خليل445468 27بكالوريوسحطير

سان ثابت نعمان243716 ر121020الكرخ-بغدادذكراح 28بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن نجم عبد243376 29بكالوريوسحطير

ب243403 ر ذي ر121020الكرخ-بغدادذكرمصطفر تحسير 30بكالوريوسحطير

محمد سنان عبدالحق243223 ر121020الكرخ-بغدادذكرالبشير 31بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرياش حمدي جاسم398371 32بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرمصطفر طارق جيجان536704 33بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكراحمد اثير صبحي233503 34بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرابراهيم طه خضر370071 35بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرعلي موفق اسكندر3050 36بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكريوسف احمد هاشم397448 37بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرسويم رعد عباس560518 38بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكروائل جاسم محمد243345 39بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرسيف قاسم عبد398143 40بكالوريوسحطير

ر233600 ر121020الكرخ-بغدادذكرمحمد قيس حسير 41بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرعلي حسام جاسم242507 42بكالوريوسحطير



ور243672 ور مازن ان ر121020الكرخ-بغدادذكران لومحطير 43دب

ر121020الكرخ-بغدادذكرزيد عدنان قاسم2918 لومحطير 44دب

ر121020الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز اياد عبدالملك545479 لومحطير 45دب

ر121020الكرخ-بغدادذكرطيف طالل عبدالخالق7119 ةحطير 46إعدادي

ر عالء محمد باقر397741 ر121020الكرخ-بغدادذكرحسير ةحطير 47إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرفارس محمود عمر397570 ةحطير 48إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكراحمد محمد زياد2921 ةحطير 49إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرمروان نجم عبد370076 ةحطير 50إعدادي

ر غازي لطيف233530 ر121020الكرخ-بغدادذكرالحسنير ةحطير 51إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرليث اركان عبدهللا463397 ةحطير 52إعدادي

ر حمادي سالم243523 ر121020الكرخ-بغدادذكرحسير ةحطير 53إعدادي

س536707 ر121020الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم ثابت مردا ةحطير 54إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رعد عمر537215 ةحطير 55إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرصفاء محمد عبدالوهاب371281 ةحطير 56إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكراصيل خلف عبد373735 ةحطير 57إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالنارص مصطفر233511 ةحطير 58إعدادي

س398087 ر121020الكرخ-بغدادذكرمحمد ثابت مردا ةحطير 59إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكركمال قحطان سلمان370001 ةحطير 60إعدادي

ر طالب2948 ر121020الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالحسير ةحطير 61إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكراثير جاسم محمد397399 ةحطير 62إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالهادي ربيع2892 ةحطير 63إعدادي

ر محمد553999 ر121020الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير ةحطير 64إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرزياد عبدهللا سويد370037 ةحطير 65إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فراس مؤيد445485 ةحطير 66إعدادي

س398095 ر121020الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر ثابت مردا ةحطير 67إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرمصطفر عدنان شهاب243607 ةحطير 68إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكراحمد طه كاظم445477 ةحطير 69إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكراسكندر مازن اسكندر545499 ةحطير 70إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرقيض مازن اسكندر545416 ةحطير 71إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرضياء فرج خضير397730 72بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكررشيد علي سلمان2939 73بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرعلي كمال خضر370684 74بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادذكرعلي حمودي فرج243542 لومحطير 75دب

ر121020الكرخ-بغدادذكرعلي عبد عباس233550 لومحطير 76دب

ر121020الكرخ-بغدادذكرنض فرحان اسماعيل243265 لومحطير 77دب

ي243488 ر121020الكرخ-بغدادذكرحمادي سالم حماد لومحطير 78دب

ر121020الكرخ-بغدادذكرقيس علي شوكت536760 ةحطير 79إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرثابت مرداس صالح545423 ةحطير 80إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرمظهر عباس محل233597 ةحطير 81إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكراحمد عبدهللا عبد233518 ةحطير 82إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم عبد536714 ةحطير 83إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل خضير243412 ةحطير 84إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىجنان اسماعيل صالح398106 1دكتوراهحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىنور باسم عبد502008 2ماجستيرحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىرشا عبدهللا صايل445470 3ماجستيرحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىسعاد خلف مجيد369890 4بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىبيداء عليوي كاظم463504 5بكالوريوسحطير

ر501972 ر121020الكرخ-بغدادأنيىسوسن علي حسير 6بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىمها عاكف عبدالفتاح2887 7بكالوريوسحطير

ي397481 ر121020الكرخ-بغدادأنيىليل فاضل واد 8بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىميسون مهدي جاسم537125 9بكالوريوسحطير



ر121020الكرخ-بغدادأنيىزينة خالد علي370019 10بكالوريوسحطير

ر محمد554071 ر121020الكرخ-بغدادأنيىاوراس حسير 11بكالوريوسحطير

ر559650 ر121020الكرخ-بغدادأنيىشيماء علي حسير 12بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىلينا عبداالحد توما536722 13بكالوريوسحطير

ون370122 ر121020الكرخ-بغدادأنيىهبة سمير ذن 14بكالوريوسحطير

ر370689 ر121020الكرخ-بغدادأنيىرشا فاضل حسير 15بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىشيماء غازي يونس243244 16بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىمي جليل كاظم397353 17بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىصبا وليد رشيد370094 18بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىهالة نارص خالد233543 19بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىرنا صباح محمد243476 20بكالوريوسحطير

ر حسن536749 ر121020الكرخ-بغدادأنيىهدى حسير 21بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىنور هادي صالح243708 22بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىبسمة داود سلمان3083 23بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىاناف شاحوذ ابراهيم242533 24بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىشهد ليث عبدالحميد536742 25بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىرانيا وليد عبود233535 26بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىازل مصطفر حسن536694 لومحطير 27دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىانعام جبار ميرس233536 لومحطير 28دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىسندس توفيق عبدهللا243649 لومحطير 29دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىحفصة جير نجم537179 لومحطير 30دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىهديل سعيد عبدالجبار554095 لومحطير 31دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىنغم كمال محمد369844 لومحطير 32دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىشهالء عبداالله عبداللطيف2993 لومحطير 33دب

ي عبد370088 ر121020الكرخ-بغدادأنيىتانية ناجر لومحطير 34دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىايناس علي جلوب243255 لومحطير 35دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىنور صباح محمد243560 لومحطير 36دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىلينا ماجد جاسم370665 لومحطير 37دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىوسام طارق خالد502204 لومحطير 38دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىازهار عبدالحميد رشيد369956 لومحطير 39دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىسناء عواد جمعة370098 لومحطير 40دب

ر554023 ر121020الكرخ-بغدادأنيىرقية عالء حسير لومحطير 41دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىرشا فاروق زعييى536696 لومحطير 42دب

ر370004 ر121020الكرخ-بغدادأنيىهدى نارص حسير لومحطير 43دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىنىه بسام عبد233574 لومحطير 44دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىسماء طارق عبدالعظيم233605 لومحطير 45دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىشيماء رحيم عيدان536745 لومحطير 46دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىمنتىه جمعة حمود243298 لومحطير 47دب

ة عبدالرزاق عبدالرحمن536741 ر121020الكرخ-بغدادأنيىنير ةحطير 48إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىاناس عزت جسام233582 ةحطير 49إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىشيماء علي جلوب233613 ةحطير 50إعدادي

ر2991 ر121020الكرخ-بغدادأنيىنضال ثجيل حسير ةحطير 51إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىزينب صبحي عبداللطيف545476 ةحطير 52إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىرؤى اكرم اكير536753 1ماجستيرحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىسارة اياد احمد502022 2ماجستيرحطير

ب445453 ر ذي ر121020الكرخ-بغدادأنيىمها تحسير 3ماجستيرحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىسارة وليد رشيد243570 4ماجستيرحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىغفران عبدالخالق مطلك243044 لوم عاليحطير 5دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىنور عدنان شهاب243629 6بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىشى محمد جاسم233558 7بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىشهد فراس فاضل545489 8بكالوريوسحطير



ر121020الكرخ-بغدادأنيىاشجان محمد جاسم233544 9بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىاسيل طارق بكرحسن502189 10بكالوريوسحطير

ي233495 ر121020الكرخ-بغدادأنيىشهد محمد صلير 11بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد صليير398472 12بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىميس سعد حميد3039 13بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىميس يعرب صبار398441 14بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىلينا ثابت نعمان243700 15بكالوريوسحطير

سان علي2942 ر121020الكرخ-بغدادأنيىموج اح 16بكالوريوسحطير

ب445448 ر ذي ر121020الكرخ-بغدادأنيىصبا تحسير 17بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىزينة سعدون مهدي243635 18بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىهبة اكرم اكير536751 19بكالوريوسحطير

ي370011 ر121020الكرخ-بغدادأنيىدعاء طارق ناجر 20بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىرؤى سعد عبدالكريم536937 21بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىمريم منذر عبدهللا3037 22بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىنور صبحي جرمط502020 23بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىرند مثير عبدالستار536758 24بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىفاطمة صدوان عبدهللا370029 25بكالوريوسحطير

ي243550 ر121020الكرخ-بغدادأنيىهاجر علي حمود 26بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىظالل عماد نعمة369925 27بكالوريوسحطير

ي370652 قاد صالح صير ر121020الكرخ-بغدادأنيىاي 28بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىمينا غسان محمد370126 29بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىالهام طارق عبدالعظيم233603 30بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىميس موفق حامد445450 31بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىشمس منير عكيدي233587 32بكالوريوسحطير

ور243683 ر121020الكرخ-بغدادأنيىمينا مازن ان 33بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىاسماء رعد اكرم233591 34بكالوريوسحطير

ي243316
ى

ر121020الكرخ-بغدادأنيىهاجر عبدالسالم عبدالباف 35بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىلبير قاسم عبد398134 36بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىاية احمد صباح398501 37بكالوريوسحطير

ر121020الكرخ-بغدادأنيىروان شاكر حمدي398082 لومحطير 38دب

ر370065 ي حسير
ر

ر121020الكرخ-بغدادأنيىاشاء شاف ةحطير 39إعدادي

ي243327
ى

ر121020الكرخ-بغدادأنيىهبة عبدالسالم عبدالباف ةحطير 40إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىغيد منذر عبدهللا242802 ةحطير 41إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىاروى حيدر جبوري560516 ةحطير 42إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىورود عدنان شهاب243611 ةحطير 43إعدادي

ر شاكر محمود398511 ر121020الكرخ-بغدادأنيىحنير ةحطير 44إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىكوثر حيدر جبوري560515 ةحطير 45إعدادي

ية مظهر عباس3079 ر121020الكرخ-بغدادأنيىدان ةحطير 46إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىشمس عماد نعمة369909 ةحطير 47إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىفاطمة شاكر محمود445472 ةحطير 48إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىطيبة ثامر حسن397364 ةحطير 49إعدادي

اء منذر عبدهللا242703 ر121020الكرخ-بغدادأنيىسير ةحطير 50إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىمريم بسام عبد233580 ةحطير 51إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىغسق نض فرحان243261 ةحطير 52إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىضح صباح محمد243741 ةحطير 53إعدادي

وق قاسم عبد536718 ر121020الكرخ-بغدادأنيىشر ةحطير 54إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىضح محمد عبدالوهاب371273 ةحطير 55إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىايناس عبدهللا توفيق233505 ةحطير 56إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىطيبة شكر محمود502028 ةحطير 57إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىسارة سلوان محمد545413 ةحطير 58إعدادي

ر فراس مؤيد398382 ر121020الكرخ-بغدادأنيىحنير ةحطير 59إعدادي



ر121020الكرخ-بغدادأنيىاسماء عبدهللا توفيق233508 لومحطير 60دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىسهير عبدالستار عباس243396 لومحطير 61دب

ر121020الكرخ-بغدادأنيىفاطمة هشام علي370056 ةحطير 62إعدادي

ي233555 ر121020الكرخ-بغدادأنيىفاتن سامي حمود ةحطير 63إعدادي

ر121020الكرخ-بغدادأنيىسعدية رشيد شكر243438 ةحطير 64إعدادي

ر398438 ر121020الكرخ-بغدادأنيىسهاد منصور حسير ةحطير 65إعدادي

1دكتوراه1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعمار سعد خالد517740

2ماجستير1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرغسان حرز عبدعلي517617

3ماجستير1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمؤيد حميد مجدي444883

4ماجستير1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكروليد حمزة محمد90776

5ماجستير1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرجالل سعود سالم444966

ر داود سلمان429064 6ماجستير1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسير

7ماجستير1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالهادي شباط43679

8ماجستير1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسام عبدالرضا بهية428449

9ماجستير1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد محمد امير323698

10ماجستير1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي اسماعيل عبدهللا323759

لوم عالي1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسن طالب امير90545 11دب

12بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرسالم سعود سالم480384

ي90424 13بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرثامر علي لعيير

ي عبدهللا محمد90745 14بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرناجر

15بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمازن محمد عبيد428760

16بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمؤيد ثامر كاظم429129

ر جعفر اوهيم324505 17بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرتحسير

18بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي لفته احمد517650

ي90836 19بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالجليل واد

ي90646 20بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحيدر فرهود ناجر

21بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرفراس جاسم عبد324152

ر داود323717 22بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرفراس حسير

23بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرماجد امير كاظم90244

ر علي323446 24بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

25بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمهند خليل ابراهيم428901

26بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد جمعة عبدعلي90768

27بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعدي عمران عبيد517702

28بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمازن محمد نصيف322881

29بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرزياد نجم حمد510320

ر جبوري444900 30بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

31بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحيدر محمود نصيف322872

32بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي جميل عبد517784

33بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرسالم جياد عطية428635

34بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرسيف الدين اسعد محمد428739

غام ليث نارص480361 35بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكررصر

36بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم جودة323114

37بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرأحمد سمير شكر90458

38بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمد جميل عبد480416

39بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد اسماعيل علي561111

40بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرقصي كاظم شنشول428956

41بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرصادق قاسم حسن444902

42بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي محسن حمود323668

43بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم داود90337

44بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرهيثم حميد علوان517758

45بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكريوسف عبدالحميد عبد323799



46بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمد علي محسن480414

47بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمهند سلمان جير517719

ر517794 48بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمصطفر حازم حسير

49بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرسيف طالب شهيب444960

50بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي كريم جياد517772

ر كاظم جواد561084 51بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسير

52بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعماد عبدالهادي شباط43685

53بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي ثامر عاشور428629

ر علوان444894 54بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرليث حسير

55بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد حسن428891

56بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكررشدي عبدالصاحب طالب323871

57بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراراز رزاق موس90551

58بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمالك رعيد فاضل90214

59بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرسيف فاضل صباح517696

ي90226 60بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمد سعدي ناجر

ر علي مهدي561356 61بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسير

62بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمرتصر عبدالرحمن جبار428518

63بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمهدي عزيز كريم90523

64بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرليث سلمان حبيب324253

65بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرسيف حسن عطية90689

66بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمهند جميل عبود561361

67بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمسلم عقيل حسن517697

68بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد خالد كاطع517749

69بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي سمير حسن517776

70بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعصام عادل جاسم428686

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد جبار حسن557839 71دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرثامر جاسم عليوي428524 72دب

ي322469
لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعمران ياش ماصر 73دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعادل جاسم محمد428694 74دب

ر جبار رشك90288 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرتحسير 75دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعباس خلف يوسف552050 76دب

ر517791 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس عبدالحسير 77دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد عبد322921 78دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمصطفر خضير كاظم428556 79دب

ر انعيمة90406 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكررائد عبدالحسير 80دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكروسام جياد عطية428676 81دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحيدر صالح كريم323780 82دب

ر323968 ر حازم حسير لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسير 83دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد ربيع عسكر545381 84دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد ابراهيم324088 85دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي محمود عبيد517716 86دب

ر عالء كاظم90629 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسير 87دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرنصير عالوي محمد323926 88دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرايمن ربيع عسكر90632 89دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي زياد طارق517622 90دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرضا عبد323161 91دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمازن داود سالم90415 92دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعهد غسان طالب517789 93دب

ي428512 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحسن سواد 94دب

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمصطفر فدعم داود429041 95إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرزويد عبدهللا فريسان480372 96إعدادي



ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعامر جبير عودة324012 97إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحردان هادي محمود428436 98إعدادي

ر429050 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحازم عبدالوهاب ياسير 99إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعالء جبار محمد90510 100إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرسالم زيدان عبدالسادة90108 101إعدادي

1ماجستير1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسامالدين عدنان عبداالمير323828

2بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرهشام غالب عبدهللا323961

3بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد اياد عبداالله517751

4بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكررائد عبدالزهرة عسكر323085

5بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمهيمن واثق جبار428520

6بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرطارق زياد طارق517644

7بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد سالم رشيد90235

8بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمد نهاد فليح323360

9بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرفؤاد نزار كاظم480335

10بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعبدالعظيم صباح جعفر428582

ر323917 11بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمصطفر حميد حسير

ر428768 12بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرهمام علي حسير

13بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحيدر كاظم محمد323904

ر428919 14بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمصطفر عادل حسير

15بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم حسن480404

16بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرهاشم طارق هاشم90789

ق عبدالرحيم عبيد552049 17بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراسبيى

ر عجيل429007 18بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالحسير

ر علوان428563 19بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

20بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحيدر غسان طالب444805

21بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرماجد كاظم شنشول429003

ر علي فليح90620 22بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسير

23بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالزهرة حسن322005

24بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسام الدين فالح شحان428836

ر حسان323947 25بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحسير

26بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرجاسم طه جاسم444786

27بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد صبحي ابراهيم428549

28بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمد نزار كاظم428926

29بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرهمام فالح شحان428754

30بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد صالح عبدالزهرة429014

ي محمد480337 31بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعادل صير

32بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي سليم وحيد323588

33بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحيدر علي جعفر428705

34بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرنوار صالح عبدعون480316

35بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرابراهيم سمير حمد480430

36بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمنتظر عبدالزهرة حسن90730

37بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم طارق محمد90560

38بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمد يحير حميد517708

39بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكركرار عبدالحسن جليل90750

40بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرسماح ابراهيم فائق517733

41بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمد رشيد حميد444953

42بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل علوان323976

43بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعامر نضال عباس323809

44بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكروليد عبدالزهرة قاسم428819

45بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكركرار علي محسن480410

46بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد نصيف قاسم428831



47بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعالء محمد كاظم469756

48بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي مزهر عباس323816

49بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرسامر نجم عبيد323109

50بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرابراهيم جبار حميد428710

51بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمصطفر صالح كريم90123

52بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمرتصر قاسم حسن444741

53بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن سعد عبدالرضا324318

54بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد حماد323956

55بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالستار جابر323621

56بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمد جواد عبود90385

57بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعائد محمد امير323723

غام علي رضا480422 58بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكررصر

59بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمهند صفاء مهدي90719

60بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمود شاكر حمدي90057

61بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد عباس علوان324265

ي429028 62بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرميثم محمد عريير

ر عباس كاظم90220 63بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسير

64بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عيدان323492

65بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرطيف عقيل سالم545371

66بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعمر يحير حميد517706

ي429105 67بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرسيف كفاح حماد

68بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرصفاء عيدان عطية480436

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرقصي سلمان حبيب429071 69دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسن احمد نوري324025 70دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرايهم عبداالمير فاضل561092 71دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمجيد كامل داود90736 72دب

ر428961 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمنار عادل حسير 73دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي رؤوف وهاب323442 74دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرزيد سالم سعود480389 75دب

ر جاسم خضير323824 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسير 76دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالهادي كاظم90033 77دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد زويد حسن90441 78دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرطه طارق هاشم90796 79دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرصادق عبود ضيدان324108 80دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراركان علي رضا480345 81دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعبدهللا خالد نوار90606 82دب

بان90070 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرياش نجاح ذي 83دب

ر323746 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي فراس حسير 84دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد545376 85دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمد علي ابراهيم323456 86دب

ر خالد عبدالعزيز552043 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسير 87دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرنصير موشر غانم428716 88دب

ر517659 و علي حسير ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرهير 89إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد صادق حمزة90090 90إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمصدق شكري عبدهللا322945 91إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراياد عادل كاظم480398 92إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمرتصر اياد عبداالله517737 93إعدادي

ر علي محمد480434 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسير 94إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكريوسف محمدعلي صباح322528 95إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي احمد خضير323786 96إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي غاتم احمد323075 97إعدادي



ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمنتظر مهدي حسن322864 98إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالجبار محسن323007 99إعدادي

ي322896 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد غضنفر هاد 100إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي سعدون مطلك517595 101إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد صفاء حسن428966 102إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكركرار جبار حميد428529 103إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ماجد احمد90116 104إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرزين العابدين عبدالكريم عبدهللا90130 105إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي صالح محمود323132 106إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رحيم حبيب480369 107إعدادي

ر حسن418997 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي المرتصر حسير 108إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرزكريا يحير كريم323581 109إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرفاروق عبدالكريم فهد323546 110إعدادي

ر عجيل428488 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرضياء عبدالحسير 111إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي رحيم حبيب480376 112إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمهيمن رحيم جاسم428458 113إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرابراهيم تاية عبود429136 114إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسن فتاح عبد428931 115إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعالء حسن خلف322235 116إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسن علي رحيم324031 117إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرشفيع ماجد خلف322957 118إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرسمر عبدهللا احمد322173 119إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالزهرة عسكر323090 120إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحيدرعلي كاظم كامل324303 121إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي حسن داود322964 122إعدادي

ر فضاء رشك517760 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسير 123إعدادي

ر سليم كريم444906 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرياسير 124إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ثائر محسن444969 125إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحيدر ماجد محمدعلي322303 126إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرالمؤمل علي هاشم جير428570 127إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرياش عبدالكريم عبدهللا90166 128إعدادي

ي323141 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عريير 129إعدادي

ر عبود322854 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكريوسف حسير 130إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمرتصر قاسم محمد322353 131إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرسلطان عدي خليفة480342 132إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرصادق حمزة عبدزيد90395 133إعدادي

ر عجيل324037 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرصفاء عبدالحسير 134إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمدمصطفر اثير محمد428641 135إعدادي

ي428373 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمحمد كفاح حماد 136إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس خلف322401 137إعدادي

ر مجيد428863 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز ياسير 138إعدادي

ي عبدالحسن322417 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالنير 139إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرسيف الدين حيدر محمد90265 140إعدادي

ر سعد نصيف480364 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرامير 141إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمصطفر مشتاق طالب545375 142إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي عجيل لفته322984 143إعدادي

ي324161 144بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرجبار محمد عبدالنير

ر عودة323574 145بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

146بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراسامة نعيم عباس322933

147بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي غالب عبد324206

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرقصي نجم عبد90657 148دب



ر عبيد42216 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 149دب

ر كاظم خميس545380 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرحسير 150دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد جبار كاظم480418 151دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد طالب عبدالكريم90707 152دب

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكراحمد حسن ذاري428896 153إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكروسام حميد مجدي444878 154إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادذكرمعتصم باقر ثجيل429125 155إعدادي

ي حسن444898 ة ناجر 1ماجستير1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنادي

2بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىابتسام كاظم غالم323567

3بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىذكرى محمد فاضل90374

ر90700 ي حسير
4بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىانعام راصر

5بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىازهار عبدالزهرة برهان323507

6بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاالء غايب عبدالسادة322011

ي احمد323672
الص غير 7بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاخ

8بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىشيماء شاكر خيون419854

يا عبدالكاظم حسن90201 9بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىدن

10بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىكريمة سعيد عداي517745

11بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىتغريد محمد هاشم429035

12بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىزحل حمادي علي517639

ر90702 13بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرفاه عبدهللا حسير

14بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىشيماء حبيب محل90257

15بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىخديجة عويد جبح555206

16بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىخديجة رسن محمد90353

الم جياد عطية418631 17بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاح

18بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسحر صادق عارف323553

19بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىحال حمد عباس429110

20بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسوزان جواد خضير517743

ر561364 21بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىبتول حاكم حسير

22بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىازهار نعيم علي324246

23بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرند كنعان عبدالجبار323739

ي428879 24بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىايمان محمد صير

25بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسماح جياد عطية418584

26بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىشهلة ياس حسن428429

ي428422 27بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىمريم سعدي ناجر

ر428495 28بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىمروة عبود حسير

29بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىبتول عبدالسادة كريم90577

30بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىهبة ناهض خضير324241

ي561343 31بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىوالء مظفر هاد

الص عدنان خليل517729 32بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاخ

33بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىهديل طالب محمد444925

34بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىزينب جواد كاظم323402

35بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىشيماء عباس روكان419444

36بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنىه جواد كاظم480426

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىزينب سعدي محمود90067 37دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىصبيحة عبدهللا عليوي90095 38دب

اس حمزة عباس90823 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنير 39دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرجاء عبدالرسول هاشم517713 40دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاسيل طالب محمد444947 41دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىشيماء حسن فضالة90664 42دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىهدى عبدالمحسن ابراهيم428504 43دب

ر شكر322437 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىشذى حسير 44دب



لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاالء رشيد حميد444798 45دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىافراح علي فليح90660 46دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىصفاء علي كاظم480381 47دب

ر طه428658 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىطيبة ياسير 48دب

ر محمد عبد545367 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرنير 49دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىوالء علي فليح429141 50دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرغد خالد عبدالعزيز517787 51دب

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرواء علي فليح90104 52إعدادي

الم ابراهيم عبد561352 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاح 53إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاساور احمد خلف323374 54إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حسن مراد428781 55إعدادي

ي عبدالحسن323638 1ماجستير1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىميسم عبدالنير

2بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىزينب عصام محمد444922

3بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىتبارك مهدي صبحي324217

ي عبدالحسن323632 4بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىميس عبدالنير

5بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىشهد فاضل صباح517703

6بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىهمسه محمد كريم444887

ي323121
7بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسحر مهند عبدهاتر

8بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرؤى محمد امير480331

9بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىايات محمد محسن90348

10بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىبراء سعدون مطلك444777

11بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنور فاضل علوان324221

ر كاظم323624 12بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حسير

ه طارق رخيص480297 13بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىفادي

14بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاثمار عادل كاظم323386

15بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسارة زويد عبدهللا517756

16بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىهيام جياد عطية28100

17بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاشاء سهيل هالل429044

18بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنور اسعد محمد428471

19بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىهديل نهاد فليح323420

20بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىموج سعد عبيد428913

21بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىحوراء حسن جمعة90320

22بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىمروة شاكر موات322280

23بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىزهراء عصام محمد517795

24بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىهبة نعيم عباس322252

ي429087 25بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىعلياء محسن عبدالنير

26بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىفاتن طارق رخيص480268

ي90503 27بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىمالك رعد حماد

28بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىهديل كريم محسن90476

29بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسارة علي عبدالرضا517727

30بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرانيا عقيل سالم545372

ر323519 31بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاالء احمد عبدالحسير

32بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنور اكرم شفيق323987

33بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىزهراء واثق جبار428481

34بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىمها كريم محمد480394

35بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرسل صباح طالب322868

ي545374 36بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىضح مظفر هاد

37بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىمها عباس علي90025

38بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىهدى اسعد محمد428666

39بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حسن جمعة90327

40بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىشهد عصام محمد480351



ر324115 41بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنور عبدالواحد حسير

ر حسن جمعه90297 42بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىياسمير

43بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسحر زيدان عبدالسادة322310

44بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنغم يحير حميد480421

ي عبدالحسن323644 45بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىمياسم عبدالنير

46بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسحر عادل جاسم444801

47بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىشهد محمد سلمان90185

ر428538 48بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنور عبود حسير

49بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىوئام عبدالرضا بهية428602

50بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىمروة عبدالرزاق مسير322690

51بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىايمان عبدالرزاق عبدالملك517725

52بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسناء محسن صالح323459

ي428788 53بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىمريم محمد صير

54بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىزينب علي ابراهيم323451

55بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسهاد غالب حسان90673

56بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىبيداء منير محمد444820

57بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاسماء عماد عبد90197

58بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاية عبدالكريم فهد418638

59بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىغفران نعيم علي323888

60بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنورهان طارق جاسم323430

61بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرسل كريم كاظم322223

62بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىمروة هادي عبدالزهرة323003

63بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىشى محمد امير517699

64بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىمير زهير احمد90539

65بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسارة ابراهيم اسماعيل552044

66بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عقيل سالم545370

67بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىهبةهللا هاشم جير420873

68بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسارة كريم محسن90472

69بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىزهراء شاكر موات322942

70بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرنا صالح مجباس90813

ر عجيل323931 71بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسناء عبدالحسير

72بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسكينة محمود سالم322057

73بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىهبة باقر ثجيل323153

74بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسحر سالم احمد418488

75بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرواء زيد صاحب323837

76بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىفاطمة جعفر بدران517769

77بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنورس قحطان شيال517780

78بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىزينب احمد مجيد324003

79بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنور فاضل صباح517711

80بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىلينا عبدالهادي حافظ554112

ي عبود323864
81بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىافراح ثاتر

82بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىابتسام خالد مجيد324313

83بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنرسين جبار علي323438

84بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىهدى كريم محسن322560

ر زيدان عبدالسادة90053 85بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىياسمير

86بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىغفران ابراهيم فائق517589

87بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىايمان ناعم محسن324170

ر حسن418883 88بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىفاطمة الزهراء حسير

89بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنور قصي خليل422980

90بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرانية سالم عبدالحسن322198

91بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسحر رعد علوان322669



92بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسماح خالد مجيد428607

93بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىصابرين طالب حسن90105

ي علي444891 94بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاشاء ناجر

95بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىزينب مهدي عبدالحسن323100

ر سلمان428851 96بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىمريم حسير

97بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسارة كمال خليل324174

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرويدة عبدالرزاق عبدالملك510301 98دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسحر محمد امير322950 99دب

ر90044 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىالنه علي حسير 100دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىمروة عبدالصاحب علي322911 101دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىعبير محمود سليمان90082 102دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنىه حيدر نارص90176 103دب

ي90485
لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسمية علي منحر 104دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاية فالح شحان428842 105دب

ي محمد90805 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسلم صير 106دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىدعاء محمد جير445539 107دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىميس هادي عبدالزهرة90760 108دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىشيماء ضياء حسن90076 109دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرنا ربيع عسكر90652 110دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىزينب كمال خليل324195 111دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىدعاء قاسم محمد90567 112دب

م90449 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاسماء اصعب ردا 113دب

وار عبدالزهرة قاسم428814 لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىان 114دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاالء عبدالكريم برهان480355 115دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسحر صبيح غضبان90726 116دب

لوم1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنرسين عبدالحسن عليوي323595 117دب

ر حسن418790 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى حسير 118إعدادي

ج عدي خليفة480325 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاري     119إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنورا عالء كاظم322298 120إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىوسن فاضل زاير323912 121إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىزينب عادل كاظم323543 122إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاشجان جميل لفته517671 123إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىفاطمة مهدي صبحي324213 124إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنور علي عبدالزهرة428952 125إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىمريم عادل كاظم323561 126إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسما حيدر محمد90277 127إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاية باسم محمد324017 128إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىهناء منير محمد428590 129إعدادي

ر322381 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرند فراس حسير 130إعدادي

ر كاظم545366 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىزينة حسير 131إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىعال اياد خليفة480322 132إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىزهراء فالح عبدالحسن323660 133إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىتبارك عبداالمير فاضل561089 134إعدادي

ر90398 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىمريم وليد غبير 135إعدادي

ر كاظم322447 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرقية حسير 136إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىفاطمة علي مجيد323156 137إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىزهراء هيثم خلف428748 138إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاالء نعيم عباس552047 139إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنرسين سعد عبيد428870 140إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنورة مجيد سعود323068 141إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىفاطمة واثق جبار428321 142إعدادي



ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ابراهيم فائق517732 143إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىريام كنعان عبدالجبار322390 144إعدادي

ر عالء عبدالزهرة480408 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنرمير 145إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىهدير فاضل زاير322998 146إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىزينب راسم عطار428904 147إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىتفى رعد علوان323066 148إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنور ربيع عسكر429096 149إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسوسن زيدان عبدالسادة323877 150إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىزهراء قاسم محمد322500 151إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىراقية علي لفته517664 152إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاطياف عالء حسان322477 153إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرجاء سمير عبدهللا324186 154إعدادي

ي90640 155بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىسوسن عبدالكاظم حمود

156بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىايمان فاضل كامل322021

ي فرحان42221
157بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىنوال هاتر

158بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىايناس خضير عباس428805

159بكالوريوس1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىمير عيدان عطية480438

ي علي444828 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرجاء ناجر 160إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىايمان عبدالحسن عليوي323846 161إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىرنا جبار حسن545368 162إعدادي

ر323426 ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىخالدة شبيل حسير 163إعدادي

ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىاسماء عبد اسماعيل517785 164إعدادي

ي حسن428700
ة1/هور رجب141021الكرخ-بغدادأنيىخديجة راصر 165إعدادي

ي423230 1دكتوراهسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحميد جفات ثوتر

2دكتوراهسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم احمد46093

3ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحامد خليل مطر322889

4ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرخالد صاحب عبد445661

ر كاظم529055 5ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

6ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالجبار فائق رشيد557742

7ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد جواد خليل46088

8ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسعد صاحب عبد445776

9ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد سامي سلمان322757

10ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرفاضل عباس علي445712

11ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسيف جاسم محمد321990

12ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد نصيف جاسم322396

ون324910 13ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسيف سعيد ذن

14ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمر سلمان نامس445767

15ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراسعد دلف علي423322

16ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد اكرم عبد445738

17بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمار مهدي محمد46974

18بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرغسان هادي جمعة426004

ر426033 19بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكررياض سلمان حسير

20بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد مزعل علوان445722

21بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرريسان سعود عباس324572

22بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد ظاهر322613

23بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرهشام حسن هاشم445826

24بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرباسم احمد عبد529048

ي جميل457885 25بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحارث عريير

26بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعامر كامل زيدان46751

27بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمعمر حياوي عباس529081

28بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحمد جاسم محمد46101



29بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرشاكر محمود سلمان46173

30بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرابراهيم خضر حسن322862

31بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرهيثم احمد عباس457817

32بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد علي صالح46424

ي457898 33بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد مصطفر حماد

34بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد رياض نوري322879

35بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل حمد471991

36بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعالء محمود عبدهللا46925

37بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسمير نجم عبدهللا445769

وان529046 38بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراركان يحير دي

ر علي557700 39بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

40بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرفنار عماد خليل529003

41بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرهشام محمد ظاهر322814

42بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرصدام طه محمد529043

ر علي سلطان324168 43بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحسير

44بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرليث طالب كامل423328

45بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعثمان مجيد محمد445744

ر محمود نايف46575 46بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحسير

47بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرفالح حسن حمود529033

48بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمشتاق مجيد عبدعلي445779

ر445810 ي حسير ر نصير 49بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحسير

50بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعامر عثمان عبيد445746

51بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمثير قاسم سالم423558

ور غضبان حمزة426179 52بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكران

53بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعالء احمد عباس423040

54بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكروليد جليل طه46664

55بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرابراهيم محسن علي423480

56بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم محمود عبود423204

57بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكررعد شاكر ابراهيم422910

ر46278 58بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكروليد نارص حسير

59بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمر علي محمد557748

60بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمهند باسم محمد322904

61بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرلؤي محسن مزهر423004

62بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان ابراهيم445659

63بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد علوان ظاهر324148

64بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدهللا نوري اسود426212

65بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسعد عبدالجبار طاهر46903

ر46436 ر حسير 66بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرابراهيم ياسير

67بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد حسن علي529040

68بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرخالد وليد مهدي445787

69بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد مقداد اسماعيل323892

70بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكررعد محمد جسام422970

71بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد طالب خماس457944

72بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي احمد مطر46002

ر322869 73بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسلمان عبد حسير

74بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر خالد خضير445773

75بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرهيثم طه حسن322859

76بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسمير جليل طه321994

ر سالم47000 77بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكربشار ياسير

78بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمر مؤيد جدوع423310

79بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمر احمد عباس324083



80بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرانار عبدالرزاق احمد322764

81بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراركان مقداد اسماعيل445809

82بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن فاضل322635

83بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرزيد خليفة محمد46035

84بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكررائد عودة ساير322796

85بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي شالل فرحان322655

86بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرنوار صالح حسن46411

87بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعباس جاسم حمام423382

88بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جاسم محمد445760

89بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان محمد46168

90بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرفائز عبدعلي حامد46403

91بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرياش احمد نجم323235

92بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسعد محمود مهاوش423284

دن457967 93بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكركرار سعيد دن

94بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعادل قاسم محمد528931

95بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرطارق احمد عبدالجبار528884

ر عباس425845 96بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسلمان حسير

97بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي عبد محمد426120

ور محمود احمد322629 98بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكران

99بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعزت حميد رشيد324759

100بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكررسول فائق رفيق46253

101بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد صبحي احمد322722

102بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرخالد عبد عطيه445820

103بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرايمن امجد كاظم423397

104بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرموفق شاكر نصيف324317

105بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد46719

106بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحيدر علي محمد529013

107بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرهشام ابراهيم محمد46161

108بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد علي423104

109بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمقداد احمد عطية423131

ر46594 110بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسامر علي حسير

ر445662 111بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدهللا حسير

112بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر خميس عبود457920

113بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرزاق محمد557706

114بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد شوكت ابراهيم425910

115بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد حافظ حسن528880

116بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرياش محمد عبدهللا445655

117بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد عبدهللا445770

118بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرايمن عبدالرحمن عبد445648

119بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرفراس عبدالغفور فرطاس423464

120بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعقيل كامل محمد324270

121بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد عبدهللا445825

122بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد كريم نشمي557692

123بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرفادي جمال احمد423251

ر445688 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرفوزي علي حسير 124دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرنصيف جاسم محمد322433 125دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعباس عبد محمد457890 126دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد وليد خالد324870 127دب

ر عباس528895 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرامجد حسير 128دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرثامر علي ندى46946 129دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسليمان خضر داود445753 130دب



لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرميثم منير شهاب423374 131دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي محمد والي322544 132دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمجيد عيدان عاصي423503 133دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرهيثم احمد هالل423242 134دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرناطق احمد عاشور46070 135دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرياش عبد علي445771 136دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرواثب عماد فاضل426009 137دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعدي مهدي محمد صالح322783 138دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحكمت فاضل احمد423211 139دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرجالل محمود عبدهللا46545 140دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرقحطان كريم عبد457939 141دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرشمد جاسم محمد322809 142دب

ر457932 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرميثم احمد حسير 143دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالحميد رشيد528935 144دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمعاذ فاضل علي445824 145دب

ر علي322910 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرصفاء حسير 146دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسيف مجيد خضير46294 147دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرثائر جميل سحاب445784 148دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرجمال محسن محمود322923 149دب

ر عبد322593 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراوزيل حسير 150دب

ر457824 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي خالد حسير 151دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر نصيف جاسم322370 152دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكربهاء زهير خلف46139 153دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسعد كاظم جديع528906 154دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرايمن محيالدين خلف557699 155دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل خلف445629 156دب

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرصاحب لهمود عبيد423337 157إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعثمان هاشم حسن529044 158إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرهيثم مجيد لطيف529097 159إعدادي

ي عبدهللا46312 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسالم ناجر 160إعدادي

ي528900 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد قيس حماد 161إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالنارص محمد جراد445559 162إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكربهاء زهير مجيد445756 163إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد جبار فالح322325 164إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكروليد خالد عبدهللا46648 165إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعامر داود حمد445777 166إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي خالد هاشم426048 167إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان جواد46119 168إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي حافظ سالم557695 169إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكررائد نزار علي559797 170إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعباس مصطفر حماد457923 171إعدادي

ور كريم423064 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرصباح ان 172إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرخالد حميد عبد426109 173إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد قيس خميس423550 174إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرخالد احمد مخلف426015 175إعدادي

وب يوسف457866 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرايمن اي 176إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرحمن عبد445649 177إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد حميد عبدهللا529078 178إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسعد محسن حسن445633 179إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي داود عواد529058 180إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرطه حسينو عودة445622 181إعدادي



ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكربهاء هادي عطية423589 182إعدادي

1ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرشمد مجيد خضير322934

2ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر خيون عودة46145

3ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر عدنان محمود425997

ر426127 لوم عاليسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالهادي حسير 4دب

ر عبدهللا46724 5بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرصادق حسير

ر حمزة529011 6بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكريونس ياسير

7بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرطيف حميد عبيد46864

8بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر سالم حمزة46189

9بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمود شهاب احمد322717

ر46384 10بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس حسير

11بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم عبد46738

ي322893 12بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالهادي محمد صليير

13بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد شهاب احمد322735

14بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم حسن46052

15بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحسام احمد مزعل445821

ون457971 16بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد سعيد ذن

17بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر كامل احمد423020

18بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسالم فوزي ضاري457983

19بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد امير عبدالستار46704

20بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكربهاء رياض محمد322318

21بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمهند خالد علي445785

22بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكريحير ياس خضير323614

23بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس سالم324652

ر457878 24بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرساهر علي حسير

يل اسماعيل عبدهللا322404 25بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرجير

26بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحسن نمير سلمان426062

ر426051 27بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد حازم حسير

28بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكريحير عادل جسوم529025

ر عدنان محمد423029 29بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحسير

30بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد علي445512

31بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدهللا مصطفر عبدهللا46732

32بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي اسماعيل علي445706

33بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد جميل سحاب445664

34بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرايهاب ابراهيم خضير423113

35بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمر عادل نجم445796

36بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسيف سعد فاضل324721

37بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرخضر عباس عبد323722

38بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي موفق سهيل528899

39بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعزت عادل علي445801

40بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمار خماس احمد323431

41بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرطيف هاشم عبدالخضر423608

42بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرياش احمد عبود324907

43بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعالء هادي جمعة423580

44بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل نجم445794

45بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرخليل ابراهيم حمزة324750

46بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد لؤي خليل324859

47بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد صالح درع529057

48بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالسالم عناد528896

49بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر يوسف عبود46245

50بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرفاروق عزالدين رميض445839



51بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن خالد فارس46262

52بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي كريم يوسف46898

53بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد محي46390

54بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان محمد323779

55بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرايهاب نارص ابراهيم457987

56بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان محمد322350

57بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكروسام كامل جهاد445792

58بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرياش وليد محمود324743

يم هاشم46794 59بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد ارح

60بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدهللا حمد324695

61بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي عامر سلمان529029

62بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكريحير يونس عبد324702

ر نعمان يوسف46305 63بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرامير

64بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد طارق حسن445727

65بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسيف الدين ضياء احمد46991

66بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكركيالن جاسم محمد324232

67بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد علي557717

ر457830 68بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد حسير

ي ابراهيم322508 وب صير 69بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراي

70بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد مزعل322708

71بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد محمد529076

72بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرانمار علي خضير46181

ر عبد510367 73بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ياسير

74بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرابراهيم سعد صبار46822

75بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد باسم عبدالكريم445713

76بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعادل خيون عودة322422

77بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعثمان عكاب يوسف529038

ر529088 78بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرليث كفاح حسير

79بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرابراهيم جاسم محمد445754

80بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد حسن علي322358

81بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود عبد457949

82بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرصفاء مهدي عبطان557718

83بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرنشوان سلمان صالح445693

ر جاسم محمد445765 84بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحسير

ر322772 85بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد امجد حسير

86بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسفيان فوزي ضاري457974

87بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرماهر مهدي صالح551706

88بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدهللا تركي خلف445676

89بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمر علي محمود46688

90بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد نجم323210

91بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسعد كريم خضير457823

92بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي عزيز جاسم46453

93بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعقيل عبد سليم323472

94بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرانمار محمد نصيف457925

ر محمود322336 ار ياسير 95بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكررصر

96بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرطيف سفيان سعدون557731

97بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراياد طارق جديع323800

98بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسعدي خلف عبود445798

99بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا خلف322413

100بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن رسول شالل445827

101بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد محمد عبدهللا46010



102بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراوس حميد عبيد46236

103بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد شهاب احمد322749

104بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمر احمد هاشم423222

ر445828 105بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد حسير

106بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ابراهيم محمد322660

107بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسيف الدين سلمان محمد426234

108بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد خيون عودة457961

109بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرياش احمد محمد322644

110بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي نافع حامد322570

111بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرامير رشيد مجيد445823

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمجيد زهير مجيد445644 112دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد نصيف جاسم46299 113دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراياد عبيد حمد528938 114دب

ي ابراهيم322561 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرصهيب صير 115دب

ر نارص445742 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكروليد حسير 116دب

ر46496 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمهند عباس حسير 117دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرنهاد عبيد حمد529008 118دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرايرس مؤيد جدوع46026 119دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرحمن محمد46152 120دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن شالل رجة324182 121دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرقتيبة ابراهيم عبود324519 122دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي ابراهيم محمد445813 123دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرخالد حميد عايد324154 124دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد طه محمد324819 125دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسيفالدين قصي ناهض529015 126دب

د احمد حسن423256 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكردري 127دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعقيل نصير منوجهر528994 128دب

ي ابراهيم324075 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكربراء صير 129دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعهد يوسف احمد557711 130دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالجبار خالد اسماعيل322621 131دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكربكر سلمان علي46271 132دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمر محمد كريم322914 133دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسمير رشيد مجيد445822 134دب

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكروالء عبدهللا حميد528874 135إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرزيد عبد سلمان529129 136إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالعظيم مجيد خضير324322 137إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحيدر محمود رميض423521 138إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمود جميل سحاب445783 139إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسن عداي323916 140إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمثير طارق فرج323974 141إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكريحير حسينو عودة445723 142إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي حسن فاضل322727 143إعدادي

ر جليل324608 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمر حسير 144إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرامير حسن علي321984 145إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان محمود425986 146إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي مطر445666 147إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرفاروق عمر اسماعيل529131 148إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد طارق فرج323981 149إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرياش صبحي احمد457968 150إعدادي

ر323560 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحمزة ثائر حسير 151إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد اكرم عبد445733 152إعدادي



ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالمنعم امجد زيدان324815 153إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالجبار طاهر324747 154إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرزكريا سالم نجم324561 155إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكررائد سعد صبار324756 156إعدادي

ر جاسم حمزة528826 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحسير 157إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرصفاء عادل علي445799 158إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمود عبد322519 159إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد عصام خليل425873 160إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرابراهيم عباس عبد457954 161إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكروضاح مصطفر عبدهللا457940 162إعدادي

ي عيىس426186
ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد غير 163إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحسن شاكر محمود528902 164إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمر ثامر راشد445643 165إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسالم نوري عبدهللا528853 166إعدادي

ار فاضل جميل425808 ر ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمير 167إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد فرج سلمان445808 168إعدادي

ر457903 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرصفاء محمد حسير 169إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد فوزي علي426067 170إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكربكر صباح رشيد322703 171إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسنان عدنان جاسم445690 172إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد حاتم علي324189 173إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمهند جمال نارص557746 174إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد عباس عليوي529140 175إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي رعد رشيد323849 176إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالمطلب محمد322681 177إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد حاتم علي323948 178إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق صالح خلف423450 179إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالقدوس خالد عبدالكريم528909 180إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكربارق سالم كاظم425749 181إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراثير احمد جاسم457960 182إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد حاتم خلف423511 183إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكررؤوف سعد رؤوف324159 184إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعيىس رحمن حمد445616 185إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالهادي عبدهللا عبيد324847 186إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمر سعد محمد528872 187إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم عبدهللا422095 188إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمر محمود عباس445678 189إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز خالد عبدالكريم324775 190إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد خضر خليل46936 191إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عدنان محمود425727 192إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسلوان قيس ابراهيم445806 193إعدادي

ر557737 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد نوري حسير 194إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسنان حازم حسن423139 195إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرابراهيم عصام خليل426202 196إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراوس عبدالكريم عبدهللا324880 197إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز عدنان عبد324793 198إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد سعود خليل445774 199إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسامر جاسم حمزة529126 200إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكروليد محمد سلمان445598 201إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدهللا وهيب457849 202إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالملك حسن علي46637 203إعدادي



ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمقدام محمد سليمان423195 204إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمؤيد هاشم احمد46285 205إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد فالح مهدي324531 206إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرنمير عبدالكريم عبدهللا324885 207إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد قصي ناهض529017 208إعدادي

ر457953 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر خالد حسير 209إعدادي

ي425705 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عمر هاد 210إعدادي

ر علي حسن445703 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرياسير 211إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرموس رحمن حمد457862 212إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمار يونس حميد445833 213إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسمير حكمت عراك445685 214إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكريحير محسن محمود324733 215إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرصباح ابراهيم نجم426291 216إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمروان احمد حسن46959 217إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي مدين عدنان528848 218إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرزياد طارق حسن445731 219إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد فالح مهدي324551 220إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن رعد رشيد423263 221إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراسامة شاكر محمود528998 222إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرايمن وليد حسن324912 223إعدادي

ر ابراهيم324641 ر ياسير ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحسير 224إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد حاتم خلف445835 225إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسمير محمود خليل530043 226إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم خميس445819 227إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرليث محمد فاضل423044 228إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعلي طه محمد323750 229إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحيدر منصور خضير445832 230إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراكرم طارق عبدالخالق529027 231إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد عامر علي422921 232إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد عاصم محمد423530 233إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد منصور خضير422931 234إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمازن احمد مزعل323636 235إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرقتيبة علي ندا529068 236إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد حامد خليل324787 237إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكريونس محمود محمد528841 238إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمر منذر عبيد423486 239إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرابراهيم ضياء احمد324728 240إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرفرقد عبدالكريم علي322493 241إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكركرار منصور خضير423011 242إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحسن احمد صالح528917 243إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرخالد جمال نارص529050 244إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمر جبار مهدي529002 245إعدادي

ر كريم445668 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 246إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمر صاحب لهمود423290 247إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد هيثم مجيد324834 248إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن احمد528838 249إعدادي

ر سالم46124 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعزالدين ياسير 250إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكركمال اكرم شالل46698 251إعدادي

ر457854 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرليث علي حسير 252إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالكريم علي323898 253إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمصطفر محسن علي323941 254إعدادي



ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرثائر كريم علي426261 255إعدادي

256بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعدي عبدالرزاق علي322343

257بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمعن عبدالمنعم عباس324107

258بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعبدالستار احمد عطية423143

259بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكررعد سعيد محمود324510

260بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرخلدون رشيد خضير322874

ر حمزة322930 261بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

262بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرصباح خليل علي46910

ر323872 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرستار سلمان حسير 263دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرماجد حميد عايد46016 264دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرهادي سمير نعيس426284 265دب

يم46587 ر تركي ارح لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحسير 266دب

ر شحان445751 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكربشار حسير 267دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد مرشد محمد529133 268دب

ي جميل46318 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرسمير صير 269دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراسعد عباس جياد426253 270دب

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحاتم علي مهنا322693 271إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكراحمد هادي صالح529074 272إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرمحمد حمزة هزاع445837 273إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرعامر قيس علي45985 274إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادذكرحسن علي خضير46628 275إعدادي

1دكتوراهسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهديل موفق محمود426216

ي557702 2دكتوراهسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهدى كريم حماد

3ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىشيماء نايف حسن323991

ة خميس عبود457977 4ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسمير

5ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسماء حيدر علي445697

6ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسحر محمد نايف322474

7بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهناء اسماعيل صالح457907

8بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىايمان خلف عباس45979

9بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىابتسام عباس عبود445838

10بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىامال خلف عباس45972

سح422959 11بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسهام عبدهللا شي

ي529023 12بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهناء علي هاد

13بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاسيل عباس نوري422965

14بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنجاة اسماعيل صالح457894

15بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىكوثر محمود حميد457870

16بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنضال صالح رزاق324041

17بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىزينب ابراهيم ولي423095

ر رشيد422938 18بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهبة ياسير

19بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاشواق عبدالجبار خلف324768

20بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىبهية حامد حمد425972

ي529123 21بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىفائزة سلمان ناجر

22بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىزينب علي سلطان426114

ر عبد457815 23بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىامل حسير

ر نارص422916 24بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىايمان حسير

25بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسوسن مرشد محمد324258

26بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىخولة جالل غريب324113

27بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاسماء خالد عبدهللا46553

ر حمد422949 28بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىابتسام حسير

29بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمروة فائق عبدالكريم445653

30بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنهرس طي عبدالسالم561372



31بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسحر سليم علوان46228

32بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهناء عدنان مصطفر559811

33بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاسمهان عبدالستار محمد423368

اب324863 34بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىزينة محمد ذي

35بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمروة عدنان محمود423076

36بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىامل عدنان محمد46847

ي سلوم423295 37بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرقية عريير

38بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسارة شاكر علي46535

39بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاشاء فيصل جسام445709

40بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمير احمد مزهر322753

41بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىايمان امجد كاظم322604

42بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسهاد طارق حسن445724

43بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىبيداء هادي جمعة426276

44بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىفتحية عبدالكريم عبد46205

اس عبدهللا جبار445818 45بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنير

46بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىشيماء حافظ سالم322830

47بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسحر جمال عباس551712

48بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدهللا محمود422997

49بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسحر علوان عبد457911

ر529021 يا علي حسير 50بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىدن

51بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىدعاء عجمي كريم529035

52بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىورود مجيد حميد559800

53بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىتيسير فوزي علي445542

54بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرانيا مجيد خضير324273

55بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسعاد كامل عبدالرزاق423439

ر445782 56بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىايات خالد حسير

57بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرغد حامد عباس528916

58بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىليل محمود سلمان423495

59بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىضمياء صالح سلطان426104

60بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرنا مجيد خضير324280

ي46711
61بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنضال عبدالكاظم راصر

وار قابل عبيد46194 62بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىان

63بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنور يحير ابراهيم46464

64بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىوسن علي محمد322885

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسعاد عبدالمحسن محمد445718 65دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسندس مرشد محمد445741 66دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىباسمة داود كاظم323970 67دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسحر جاسم محمد323996 68دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىخولة حسن حرفش28380 69دب

ام423540 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىجنان طارق دح 70دب

ى عزيز عواد323369 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىبرسر 71دب

ي425968
ى

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىندى صالح ارزوف 72دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىغيداء هادي جمعة426124 73دب

ر عباس426152 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىعلية حسير 74دب

ر445780 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهناء علي حسير 75دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمنال مرشد محمد445743 76دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىشى طارق صبار322577 77دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىعلية حسن علي322823 78دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىفريال عبود محمد426085 79دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىشيماء خزعل طالع324068 80دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىضح عباس حسن324015 81دب



لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىوسن مرشد محمد445763 82دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىازهار صدام صابط426159 83دب

سام سامي حسن426143 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىان 84دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىعدنان احمد هالل324857 85دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىذكرى هادي جابر445714 86دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىبراء امجد كاظم426091 87دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىزينب احمد حسن426044 88دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىصابرين رعد غريب324579 89دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسحر مزهر عبدالكريم528925 90دب

اس سالم عبدهللا324731 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنير 91دب

ر ياس426172 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىتاميم حسير 92دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسمية وليد عبدالكريم422974 93دب

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىساجدة مجيد سالم423413 94إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىكفاء سلمان خضير445736 95إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرنا زهير مجيد324867 96إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىغيداء مجيد سالم423421 97إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسوالف سليم علوان457916 98إعدادي

ر46214 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنوال علي حسير 99إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاسيل محمد عباس426099 100إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرندا محمد والي46965 101إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنجاة محمد ابراهيم445735 102إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىبسمة اسماعيل علي322790 103إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىجوان خالد محمد529080 104إعدادي

1ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهدى عبد محمد426074

2ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهند عبد سليم323511

3ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمروة عدنان محمد46840

ي عبد سليم323498
4ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاماتر

5ماجستيرسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسارة كمال مصطفر423082

لوم عاليسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىشهد محمد عبدهللا445729 6دب

7بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهند عدنان محمود457918

8بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىايناس ياس خضير324103

9بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسمية ماجد شحاذة46674

10بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاشاء رائد نزار46560

11بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىجنه حميد مجيد322780

12بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرسل جمال داود324620

13بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرجاء هادي جمعة426228

14بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمريم صالح محمد رضا324837

15بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىوالء مهدي عبطان528927

ر فائق جاسم322700 16بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىياسمير

17بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمنار فاضل عبيد423619

18بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهدى جواد كاطع529121

19بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرقية طالل داود423119

20بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرل عبدالكريم عبد423430

21بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسبا حميد عبيد46874

ر ستار جبارة445803 22بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىحنير

ي529052
23بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىعذراء شوكت علواتر

24بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىميادة جاسم محمد423391

25بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنور عبدالسالم خضير322362

26بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىشهد كفاح بحر322332

ن علي مصطفر529062 27بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنادي

28بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىامل سلمان حسن324739



29بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىطيبة ليث حاتم322712

30بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهوازن باسم عبدالكريم423280

31بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسالي سامي سلمان322743

32بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىطيبة حامد خليل46582

33بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرسل امجد كاظم423404

34بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىشهالء موفق سهيل426269

35بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىشهد مثير جاسم528882

36بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاية حافظ حسن529047

37بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمريم زياد طارق46470

38بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محمد قيس529061

39بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىورود جواد كاطع529135

40بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنشوة جاسم محمد423313

ر324292 41بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىلينا ماجد حسير

ر528892 42بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حميد حسير

43بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىوئام عبدالرحيم محمد426023

44بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنور ابراهيم حسن46879

45بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرحمة احمد نجم46112

46بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنور عبدهللا حمد324688

47بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىايناس عمر احمد322777

48بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىشهد خليل عبدهللا322453

49بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىحياة علي سلطان423471

50بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىضح عباس عبد322527

51بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىقمر طالل احمد324198

52بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاالء حميد عبيد324771

ر322804 53بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىصبا وليد حسير

ر سالم خليل324047 54بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىحنير

55بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهدير ماجد عبدهللا529091

ي فاضل جميل426138 56بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىانحر

57بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىزينب حامد عبدهللا46656

58بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىبان جبار محمدعلي496384

59بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىانتصار منصور خضير323878

60بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىريض صالح مهدي529019

61بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىعبير خضير عباس445812

62بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىتوبة طاهر طالع322899

63بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنبا كريم محمد528914

64بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عادل مهدي445672

65بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىبراءه حميد عبيد46855

66بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهند خضير سلطان323889

67بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرحمة فاضل عباس46373

68بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاسماء ريسان سعود46443

69بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاية لؤي خليل324564

70بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرقية سعد رؤوف322554

71بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىوفاء ثاير طالك529056

72بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنبا عمر طارق529030

73بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىايالف محمود ابراهيم46483

74بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىزهرة رعد جسوم324822

اس شهاب احمد322760 75بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنير

ي528922 76بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهدير رفعت حمود

77بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنورهان مدين عدنان426193

ر426027 78بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهاجر عالءالدين حسير

79بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاساور عدنان عبد423151



80بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهبة مهدي عبطان557719

81بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرغد عبد سليم323487

ر529007 82بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهبة عامر حسير

83بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهبة محمود عاشور423237

نا عبدالحميد خضير529086 84بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىدي

85بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرغدة سعد مجيد557704

ي324714
ر راصر 86بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىايمان حسير

87بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنور حامد عباس528835

88بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمنار يحير عبدهللا529042

89بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىزينب قيس علي46221

90بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهديل احمد مزعل323658

91بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسهاد عدنان محمد528822

92بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىزينب جاسم جواد45993

93بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرفل رعد رشيد552859

94بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهبة سالم خليل323953

95بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنور نعمة كاظم445211

96بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاسيل سالم كاظم46037

97بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىصابرين مجيد حميد557729

98بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمروة صالح سعود324593

99بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىشور محمد عبدالرضا445817

ر طعمة322377 100بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىزهور حسير

101بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىحوراء عبدالرزاق حمزة445696

102بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىضح ابراهيم خضير46042

103بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىجنان جاسم محمد324208

يم457884 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرنا تركي ارح 104دب

ر46890 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىفاتن مجيد حسير 105دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىفرح حاتم علي528903 106دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمها محمود محمد324298 107دب

ر423596 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىدعاء ابراهيم حسير 108دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاالء حسن محمد46055 109دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهديل محمود عاشور426037 110دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىانتظار عبدهللا عودة426226 111دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهبه كاظم ابراهيم324700 112دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىلمياء نصيف جاسم324634 113دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسمر باسم محمد322498 114دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمريم سلمان داود323884 115دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىفاتن طه حسن322540 116دب

ر324588 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسىه عباس حسير 117دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىريام محمد ابراهيم46507 118دب

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمريم وليد عبدالكريم324895 119إعدادي

اس رعد غريب324829 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنير 120إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهالة فاضل جاسم323907 121إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىدعاء نصيف جاسم423569 122إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنور سلمان عبد46396 123إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمريم عدنان عبد324795 124إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاالء خليل عبدهللا322471 125إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرنده رائد صابر324692 126إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىزهراء مؤيد جدوع323901 127إعدادي

ر حمزة323569 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىميس حسير 128إعدادي

ر حمزة324499 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىايات حسير 129إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىريم طارق علي426239 130إعدادي



ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىحفصة رعد جسوم46360 131إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىايناس غازي محمد528863 132إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهبة اياد خضير445830 133إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهدى اياد خضير445829 134إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىفرح صالح درع322438 135إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمروة حاتم منصور528817 136إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنرجس قيس عبدالرحمن457869 137إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهبة نارص ابراهيم445831 138إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىتمارا قيس خميس426132 139إعدادي

ي حسن علي322585
ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاماتر 140إعدادي

ي422896 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرسل عمر هاد 141إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىكوثر رعد جسوم46350 142إعدادي

ان ستار عباس445580 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنير 143إعدادي

ة حاتم علي445717 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىفادي 144إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىايمان صالح عبد324244 145إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىضح ماجد عودة324806 146إعدادي

ر322677 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىغفران علي حسير 147إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىطيبة حميد جفات425766 148إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىلبير احمد محي323521 149إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهند ضياء احمد323545 150إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنور فوزي فتاح445836 151إعدادي

سام ماجد شحاذة324779 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىان 152إعدادي

يا حامد محمد529101 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىدن 153إعدادي

ي551696 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسدير رفعت حمود 154إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىدعاء عبد عبدهللا322383 155إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي عبداالمير324142 156إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىودق احمد صالح528920 157إعدادي

الم فاضل علي529137 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاح 158إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاية محمد سلمان324904 159إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىغفران علي عبدزيد445757 160إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىروزة ثائر طالل528907 161إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىشفاء سمير عراك324766 162إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىغفران جاسم محمد324239 163إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرسل ستار جبارة445568 164إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىصبا علي نعمه457929 165إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىريم صالح مهدي445506 166إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاية يوسف احمد557709 167إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىضح سعد خضير322865 168إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمريم صالح مطر324853 169إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمها عصام غازي324710 170إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىكوثر عباس سالم324899 171إعدادي

172دكتوراهسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمنال عبيد حمد528936

173بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىشفاء نايف حسن323985

ة جاسم محمد426250 174بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىنادي

175بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىعبير محمود جاسم551710

ي طعمة322876 176بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىعال حرتر

ة ابراهيم محمد445699 177بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىسمير

178بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىامنة جالل حميد46566

179بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىمنال عبيد محمد324627

180بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاسماء هادي كاظم528996

181بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىبلسم اسماعيل علي322666



182بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىبيداء خلف رجه46832

183بكالوريوسسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىشيماء فاضل مصلح46063

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىليل هاشم حسن46816 184دب

اب322818 لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىجيهان علي ذي 185دب

لومسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىاطياف حميد صالح324285 186دب

ة عباس عليوي322943 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىهادي 187إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىرضية عطية ضاجي324061 188إعدادي

ية عبدالكريم جبار423054 ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىخير 189إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىايمان عبدالجبار محسن423454 190إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىيرسى مهدي عبدالسادة445719 191إعدادي

ةسنحا ريب141022الكرخ-بغدادأنيىايمان كاظم عايد321972 192إعدادي

1دكتوراهبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرجبار اسماعيل عبد322340

2دكتوراهبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرزياد طارق جاسم98644

3دكتوراهبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرباسم خلف رجه423656

4دكتوراهبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد مصلح مهدي324187

5دكتوراهبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدالمنعم حمد صنكال462200

6دكتوراهبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمثير زاحم فيصل534885

7دكتوراهبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرقيس حميد فرحان462458

8دكتوراهبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرنذير بشير محمود462328

9ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرصفاءالدين احمد محمد534865

10ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمؤيد زاحم فيصل462119

11ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرضياء مصلح مهدي323893

12ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد عباس مصلح424160

13ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرفالح نوري سعيد322346

14ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر اسماعيل جاسم322043

ر323475 15ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعامر عبدهللا حسير

16ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرصفاء علي حميد534904

17ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرخلدون خليل ابراهيم99062

لوم عاليبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد ضاري عبيد322304 18دب

19بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرطاهر خضير تايه459780

20بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعادل محمد عباس560655

م رزاق حسن458627 21بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراده

22بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحامد احمد محيسن427744

23بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرجميل احمد مراد99131

24بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي مطر534887

25بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد عبيد عباس427861

ب98432 26بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرلؤي صبحي ادي

27بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراياد عالوي جاسم424032

28بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرشاكر حماد حمود423877

29بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسنان عبدهللا خلف462082

30بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراسامة غثوان فياض424068

31بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمؤيد خضير عبيد98912

32بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرقاسم خلف رجة98878

ر322035 33بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكربالل احمد حسير

34بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعدي محمود سلومي534902

35بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكروسام ساجد حسون98388

36بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمهند صالح احمد462155

ر محمود98292 37بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

38بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالمجيد علوان462390

ر محمود534911 39بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

40بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر حميد حمود462176



41بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرداود سليم عبد424268

42بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر عدنان غيدان423449

ام شهاب324132 43بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد دح

44بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمؤيد ابراهيم طراد424217

45بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرقحطان عدنان سلوم461910

46بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرايهاب اسماعيل جاسم462337

47بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكررياض محمد عباس98322

ر طه458899 48بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمهند ياسير

49بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمجيد حميد داود324096

50بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمجاهد فاضل محمد534878

51بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرخالد حمدي سليم462383

52بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرقاسم علي حسن427687

53بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرجعفر صادق احمد424528

ر322268 54بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم حسير

ب عيادة551787 55بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكربشار ادي

56بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعدنان عبدالرزاق خلف423836

57بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي خلف رجة322369

58بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم علي458855

59بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرجالل اسماعيل عبدالحميد551789

60بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرنجاح علي ويس458835

ر عبدهللا534857 61بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسالم حسير

62بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحازم محمد محمود462061

فش98976 63بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرفالح حسن دن

64بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمار عباس عبد98991

65بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد458768

66بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرفاروق خلف رجه99164

67بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرنوار صباح فاضل462066

68بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد نجم عبد324338

69بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمثير خلف رجة322359

70بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالمناف عبدالوهاب98495

71بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي خضير عباس98521

72بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرضياء سلمان احمد98342

73بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرنعمة ابراهيم مصلح462421

74بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي نمير محمدسليم551764

75بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرموفق جاسم محمد423622

76بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرطارق جعفر باقر536238

77بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي نزار خضير462104

78بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرشكون بنوئيل شماس جمو427655

ر محمد323826 79بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرقحطان حسير

اب98624 80بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد مجيد ذي

81بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمروان ثامر سلمان534864

ر462412 82بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا حسير

83بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرقصي عدنان غيدان534922

84بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرصباح نوري سعيد462388

85بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسعد يونس احمد98577

86بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمهند عبدهللا جاش534879

87بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرصفاء رعد داود458856

88بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكررافت احمد يوسف324071

89بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرجبار فاضل علي322384

90بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكررسول محمد سلمان462131

91بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمود جمال محمود98772



92بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسيف الدين مكي عبدالواحد461919

93بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرهادي صالح مهدي458958

94بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرخالد يونس احمد98262

95بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي حاتم خميس458777

96بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرصالح مؤيد خضير98925

ر560670 97بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي ضيدان حسير

98بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكررعد محمد محمود423440

ي خميس324228
99بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر شمحر

100بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد مجيد زعال424344

101بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمار لفته خزعل322046

102بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم احمد324138

103بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر نزار محمود98716

ر95754 104بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسالم احمد حسير

105بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد اسامة محمد462347

106بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسفيان عدنان عجاج458736

107بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرلؤي مهدي عبيد99180

108بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر اسماعيل كمر458741

109بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدهللا طالل عبدهللا424465

ي محي95762 110بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرقحطان خير

111بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي حسن هالل458829

112بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير داود323879

113بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراسماعيل عامر ابراهيم462352

ي رحيم461890 س ناجر 114بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكران

115بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرزياد طارق عالوي457813

116بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرايمن طارق غريب458930

117بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرنهاد سامي زعال423959

118بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد صالح424179

119بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرثائر جميل محمد323815

120بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمنذر مجيد حميد324045

121بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي محمود جاسم98949

122بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمود شاكر صالح322124

123بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرابراهيم عامر ابراهيم322403

124بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرزياد سامي زعال322153

125بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكربسام اسماعيل محمد424546

اب458852 126بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد حامد ذي

127بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكروائل باسم محمد99142

اب462087 128بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكركرم حامد ذي

129بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد كامل جاسم458870

130بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسالم محمود عباس462123

131بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمثير عدنان نجم424004

132بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد خوير عباس534914

ام560643 ي دح
133بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرصالح صحر

ر محمد عبدالرزاق560673 134بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمعيى

135بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمود سمير جاسم98638

136بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكررائد محمد صكبان560649

137بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرزيد محمد سلمان322185

138بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرايمن يوسف علي459073

سان هاشم458975 139بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي اح

140بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد عماد عبود427662

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير عناد98375 141دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرياش محمد جاسم323942 142دب



لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحميد مجيد نصيف424077 143دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرخالد صالح محمد98468 144دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدالرحيم محمد خلف98382 145دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعامر حمزة محسن534905 146دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعماد شحاذة خضير322860 147دب

ي محي حسن322324 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرخير 148دب

ي458798 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكروليد صالح هاد 149دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد عباس محمد424286 150دب

سان خلف زيدان324233 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراح 151دب

ر427404 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرفاضل نوري حسير 152دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكررعد خلف بخيت424211 153دب

ر حسن462135 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعادل حسير 154دب

ر مسير98444 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرنشوان حسير 155دب

ي427668
لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عبيد الطيفر 156دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكروقاص خليل عباس560666 157دب

ي عواد458860 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعصام ناجر 158دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصدق محسن محمد322274 159دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعقيل عبدالكريم قاسم98696 160دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرماهر داود صالح462139 161دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرايهاب حميد كامل323950 162دب

ي534868 ر صير لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكركاظم حسير 163دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكررائد نزار جميل458978 164دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكروئام حسن سلمان423395 165دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد تركي لطيف98788 166دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق جليل هاشم458965 167دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرياش محمد عزيز462069 168دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد ستار هاشم461897 169دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب لفته خزعل322049 170دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرفهد اياد سامي424048 171دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرشمد مؤيد خضير98905 172دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكروعد خليل ابراهيم462367 173دب

ي462414
ى

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم عبدالباف 174دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر مالك سلمان98752 175دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكروليد علي محمد459019 176دب

ر جبار98794 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 177دب

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرثامر غازي خلف427716 178إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرابراهيم خلف بخيت423937 179إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرغسان عبد صالح458850 180إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبيد صالح534912 181إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرخالد يحير جاسم462078 182إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد خلف عبد461983 183إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحسن علوان حسون424140 184إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمار محي محمود560644 185إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراسامة جاسم محمد98581 186إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرانمار عبدهللا فياض423428 187إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعقيل عبدهللا فياض423949 188إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعالء عبدهللا عزاوي462097 189إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد غفار جاسم427764 190إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمهند سامي زعال424335 191إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي هادي مراح462127 192إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرلؤي ماجد الطيف322098 193إعدادي



ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحسن فالح سعود424024 194إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعماد احمد شكر462435 195إعدادي

ي98660 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمهند علي هاد 196إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسيف كاظم خضير424223 197إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسعد اكرم كاظم462349 198إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمسار يحير محمد458842 199إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسيف حسام نعمان552852 200إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر شاكر صالح322166 201إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعدي احمد شحان322170 202إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحسن هادي حمزة560480 203إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراثير طه خضير324276 204إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرقصي حميد عطية462212 205إعدادي

ر427693 1دكتوراهبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد محمود حسير

2ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي سلمان324087

3بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد مازن عبدالسالم424325

ور عباس شهاب322061 4بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكران

5بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرطه فاضل دعيفس98593

6بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير عباس95770

7بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر عدنان صباح98776

8بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمروان خضر مخلف427888

ر458951 9بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرياش عارف حسير

10بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر حافظ حميد458837

11بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد خالد مطرسر462085

12بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرزيدون غالب محمد534908

13بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرغزوان ابراهيم عبدالجبار322180

14بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمثير احمد سلمان458903

15بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراسامة اسماعيل خليل458907

16بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحسام جاسم محمود427798

17بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عمر خالد98537

18بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرقحطان عدنان نجم423985

19بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسفيان رياض فرحان462355

20بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراوس محمود غائب427756

21بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرفاروق عدنان احمد458928

22بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالعزيز سلمان423535

23بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر فخري مهدي98530

24بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز قاسم حمد534895

25بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمار طارق خضير98646

26بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير مخلف323958

27بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحسام محمد كريم98343

28بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد سامي علي534854

29بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرفارس عمر خالد98546

30بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصعب رياض مشعل98907

31بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد كريم جلوب424504

32بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرليث كاظم خضير98313

33بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي صبار عودة322108

34بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي جبار كاظم458955

35بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر محي محمود551766

36بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عمران عيىس423517

37بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل مجيد323886

38بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان صباح98790

39بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمنار باسم شكر324364



40بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرايهاب عبود يوسف462262

41بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرليث احمد جدوع98323

42بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر احمد علي458915

ر98277 43بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرنور احمد حسير

س احمد عبدهللا322412 44بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكران

45بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعداي عدنان غيدان534898

46بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرماجد حميد مجيد322389

47بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر ثائر خضير534860

48بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر احمد ابراهيم98709

49بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحسام سامي لطيف423861

50بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد سلمان322251

51بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد يحير علي322375

52بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر فاروق فارس98873

53بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرصالح منعم صالح322826

54بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم جلوب424494

ر322234 55بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد موفق حسير

56بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر حمزة مخلف551791

57بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمهند فوزي اسماعيل534888

58بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير عباس98700

ي461753 59بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحيدر صالح هاد

60بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمهند شهاب محمد423709

61بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر عادل احمد462321

ي322183
ى

ف 62بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد حارث شر

63بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرنورالدين جمال سلمان424383

64بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعثمان صالح عطية324162

65بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي محمد423847

66بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي محمد فتح هللا98768

67بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد دلف427677

68بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمهند جمال نارص462318

69بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد عامر عيىس424105

70بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد علي فهد427638

71بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد جمال نارص461959

ر داود سلمان98838 72بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحسير

ي461901
ى

73بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر ستار ارزوف

ر462256 74بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرطيف محمد ياسير

75بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرايمن هاشم محمد322426

76بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالمهدي عبدالزهرة99151

ي322473 77بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد ناجر

78بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر خالد فجر459008

79بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد رياض فرحان462361

80بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمود ابراهيم462194

81بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرنزار حمد خلف98448

82بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عباس احمد98398

83بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر وليد محمود322133

ر غسان عبدالرزاق560664 84بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحسير

85بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرخضير كاظم خضير98366

86بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرنزار ابراهيم عبدالجبار462330

87بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسيف عباس عبدهللا426707

88بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكروالء هاشم محمد322419

89بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد خميس عبيد424156

ر صباح حسن427808 90بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحسير



ي95851 91بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر مهدي عبدالنير

92بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعدي خليل ابراهيم424396

93بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي فارس ثامر98462

94بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمالك عباس فاضل462148

95بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد حسن خميس98758

ي462113 96بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرطارق صالح هاد

97بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر عباس ابراهيم98570

98بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرجعفر عباس عبدهللا461955

99بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحمزة سعيد محمود423595

100بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد حاتم خميس458786

101بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسيف جياد شمال322074

102بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرابوبكر محمد نارص322031

103بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سامي عباس462143

104بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرثامر عدنان صباح324100

105بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالواحد محمد424364

ي خميس324019
106بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسعد شمحر

107بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرايمن خضر عباس462442

108بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد جاسم458895

109بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد محمد حماد461695

110بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمشتاق طالب عبدهللا427629

111بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد محمد323840

112بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمهند محمد حماد462244

113بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكريوسف عبدالرزاق عبدهللا534892

114بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعالوي خضير عالوي98525

115بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرفرقان طه جميل98599

116بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد رزاق منعم324289

117بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم عبدالجبار322257

118بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد علوان حسون424134

119بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرابوبكر فاضل دعيفس98884

ر423994 120بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد اياد تحسير

ر علوان462344 121بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرزيد تحسير

ي322364
ى

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالرحمن عبدالباف 122دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد اياد خضير323928 123دب

س خضير323922 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكررسول دري 124دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرضمير عبدالكريم لطيف462293 125دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمرتصر عبدالجبار مرهش323378 126دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرابراهيم غالي ابراهيم324111 127دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد كامل محمد423561 128دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسفيان مرشد حمد462092 129دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم داود458927 130دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمهند رياض اسماعيل322069 131دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرتحرير سلمان عبد427583 132دب

ر323862 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعباس ضيدان حسير 133دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمثير طالل سليمان462365 134دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم مهدي324081 135دب

ر458871 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعامر محمود حسير 136دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود شالل98557 137دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدهللا صبحي محمد458900 138دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم حسن322121 139دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي والء ظاهر322254 140دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسن فاضل462185 141دب



ي496387 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحارث صالح هاد 142دب

ر خضير322230 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 143دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرتمارصر خالد صالح424280 144دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان محمد322077 145دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر خضر مخلف324156 146دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمهند عدنان محمد322081 147دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرخطاب اسماعيل راشد323899 148دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد خالد عبد322302 149دب

ر جاسم محمود324151 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحسير 150دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر وليد محمود323016 151دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمثير جبار جاسم427787 152دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعزالدين وليد محمود322130 153دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر خليل ابراهيم458934 154دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمهيمن عبدالمهدي عبدالزهرة424374 155دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد عمران احمد98568 156دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحسن غالي ابراهيم98538 157دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكركرار عباس فاضل98656 158دب

وب عدي محمود534839 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراي 159إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرليث علي مهاوش98918 160إعدادي

ر جاسم462424 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 161إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحيدر داود سليم424303 162إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرايمن رياض اسماعيل322117 163إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرهيثم رزاق منعم324295 164إعدادي

ي95826 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي عبدالنير 165إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن كريم علي551785 166إعدادي

ر سلمان462430 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 167إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد داود عباس323516 168إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرشمد عدنان محمد458761 169إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالرزاق محمود424125 170إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي خضر مخلف426598 171إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ابراهيم علي457963 172إعدادي

ر جاسم462426 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 173إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكروليد نعمان فرج534831 174إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن قاسم فاضل323193 175إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرصهيب احمد عطية461961 176إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر فاروق علي458919 177إعدادي

ر98626 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي حسير 178إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرياش ابراهيم محمد458294 179إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال سلمان424444 180إعدادي

ي سلمان461915
ى

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعالء رزوف 181إعدادي

ر محمود داود534842 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحسنير 182إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمود عمار محمد427528 183إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمؤمل احمد عبدالسادة462208 184إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراسامة رحيم احمد324196 185إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي يحير اسماعيل322270 186إعدادي

ر عمار عباس551756 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرياسير 187إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرقتيبة طالل سليمان461767 188إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر عباس عبدهللا461819 189إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكربارق علي عباس322216 190إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكركيالن عبدالقادر عيفان462265 191إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراسماعيل عماد شحاذة98304 192إعدادي



ش418679 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر عماد دروي 193إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرزاق محمود424088 194إعدادي

س جمال خميس529085 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرادري 195إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمار عنيد سلطان324219 196إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسيف باسم شكر323857 197إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمهند احمد خلف461903 198إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي فائق عبدهللا462281 199إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرصفاء خضر محمد424457 200إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمود كامل جاسم458510 201إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكريونس سعيد رشيد461745 202إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرخالد جمال سلمان461715 203إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرابراهيم حامد خلف534873 204إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكريعرب عبدالكريم ابراهيم324264 205إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدهللا نجم عبدهللا462170 206إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عدنان نجم99086 207إعدادي

ي محمود427115
ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر هاتر 208إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحسن محمود سالم462440 209إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد حسن462462 210إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر والء ظاهر322243 211إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد حميد كامل458891 212إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمد علي549862 213إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسنان ابراهيم محمد560665 214إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي ثائر لطيف424557 215إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي كريم علي461809 216إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرابراهيم اسماعيل جاسم323598 217إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد462400 218إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكريوسف حماد رشيد534866 219إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحارث صالح مخلف322106 220إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير عباس98687 221إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد نجم عبد98863 222إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكربكر غازي مشعل98808 223إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسامر مرشد حمد462095 224إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراسامة خالد محمد461985 225إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر رشيد احمد461856 226إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرليث مثير ضياءالدين458830 227إعدادي

ي محمود534858
ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكريكر هاتر 228إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد اياد خضير323209 229إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن جاسم محمد423975 230إعدادي

ي462303 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكررامي ثائر حماد 231إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعلي جدوع ابراهيم560675 232إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرفاروق كريم سلمان323853 233إعدادي

ر عبدالكاظم423969 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحسير 234إعدادي

ي عبدالجبار462314 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسيف حرتر 235إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد مجيد حميد534901 236إعدادي

ر نصيف462371 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرميرس حسير 237إعدادي

ر خلف423929 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرياش ياسير 238إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر عدي محمد462233 239إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكريوسف جمال حاجم462447 240إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبيدة اياد سامي427478 241إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكررضا عباس عبدهللا458748 242إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحذيفة جمال حاجم462433 243إعدادي



ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكربارق ثائر خضير534862 244إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد غالب محمد458747 245إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحيدر عماد خلف426889 246إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرازهر عمار علي458948 247إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد حامد ابراهيم534900 248إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد خضير عباس98741 249إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمحمد مشتاق طالب323232 250إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعمر خضير محمد458480 251إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرطارق زياد طارق462407 252إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمود ابراهيم462189 253إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد جمال سعود426575 254إعدادي

ر جليل534906 255ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمصطفر ياسير

ر خزعل طالع98726 256ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحسير

257بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرايهاب محمد كاظم461952

258بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرثامر ساجت خلف458706

259بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراياد احمد علوان462418

260بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد كاظم سحاب459014

261بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرليث خضير عباس322084

262بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحيدر رشاد سعيد534845

263بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرجاسم نجم عبيد98425

ر داود طالل98667 264بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرحسير

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكراحمد جواد حمزة461912 265دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمنير عبدالكريم لطيف462276 266دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكررضا كدر حسن323081 267دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكررياض غزال تركي323788 268دب

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرابراهيم طه شحان423415 269إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرفهمي عدنان نجم99052 270إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعيىس عبدهللا مهدي323915 271إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعماد جبار جاسم424060 272إعدادي

ر458882 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرايهاب احمد حسير 273إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعصام جاسم محمد322292 274إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرفخري هاشم علي462220 275إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرعماد عبود منصور427573 276إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرسمير محمد صالح323282 277إعدادي

ر458999 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادذكرمعمر فجر زعير 278إعدادي

1ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىوجدان ثامر فزع461878

2ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرؤى عبدالرزاق محمود462460

3ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنىه محمد جياد323335

4ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىحفصة بشير محمود423402

5ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهند مكي عبدالواحد324180

لوم عاليبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىابتسام احمد ابراهيم458972 6دب

7بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاسماء محمد مجول458789

اس داود حسن462226 8بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنير

9بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهند عبدالكريم ابراهيم534907

10بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمنال شاكر علي534897

11بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىامل خليل شيحان534909

12بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاناس ساجد حسون323148

ر محمدعلي423759 13بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حسير

14بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرجاء جاسم محمد423575

ي98733 15بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىميسون عباس حماد

16بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرافت منذر علي534915



17بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنضال هادي صالح322272

18بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاروى داود حسن462223

19بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىميساء داود حسن462231

ن322895 20بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسحر طه حردا

21بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىريم اسماعيل محمد219638

ي صالح462065 22بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسهاد ناجر

23بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرسمية كاظم ريس534891

24بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىجنان سعدي ابراهيم462376

25بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىلمياء شمال محمد458875

26بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسهيله عبدهللا حسن461976

27بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىشيماء عدنان حسن551779

28بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرشا عبدالقادر مدلول458849

29بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاسيل كامل جاش98848

ر خلف423907 30بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىشيماء ياسير

31بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنبا نوري سعيد98419

32بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىفاتن ماجد خليل458867

33بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىوفاء محمد عباس462434

ر سلمان461886 34بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىامال حسير

ر427868 35بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىعبير علي حسير

36بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىزينب احمد عباس424040

37بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىازهار جالل يوسف462702

38بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهدى خليل ابراهيم535352

39بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاالء غالب محمد462108

40بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىزهرة محمد احمد323866

41بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسها محمود مصطفر458923

42بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاسماء داود سلمان98823

43بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسحر هشام سعيد322299

ر424214 ي حسير
44بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسوزان غير

45بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاسماء مهدي حسن461882

46بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىعروبة خليل حمد323767

47بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىشيماء داود سلمان324242

48بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهدية عبود عواد534894

49بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىعواطف فارس ثامر98799

50بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرجاء اياد خضير322296

ر نصيف462325 51بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىميسم حسير

52بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهناء سلمان خليل98896

ى خضر مدب534920 53بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىبرسر

54بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاطالل جياد شمال458744

55بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىامال عبدالكريم كامل459025

56بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىدعاء مهدي حسن462057

ي98589
ى

57بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنرسين كريم عبدالباف

ر حسن324283 فت حسير 58بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمير

59بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهدى محمد عليوي423921

60بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرؤى عبدالرزاق احمد552824

61بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىايثار محمد محمود458791

62بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمينا احمد ابراهيم458780

ر كمر560653 63بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىحوراء ياسير

64بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىعطاء حاتم مدحت427594

65بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنور منصور كاظم560646

ى جري غليم423680 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىبرسر 66دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىايمان محمد احمد423824 67دب



لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسهيلة احمد كاظم322144 68دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىزينب رحمن محمد424097 69دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهيفاء منعم حسن534871 70دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىايناس غازي محسن98404 71دب

ى عباس جعفر98271 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىبرسر 72دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىباسمة محمد مجول458796 73دب

ر424296 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىوفية علي حسير 74دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىميساء مخلص عبدالقادر98681 75دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىزهرة عباس جعفر98876 76دب

ر322064 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىايمان توفيق حسير 77دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىوئام ساجد حسون98612 78دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنهلة صالح مطر423730 79دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىشيماء محي عبد98561 80دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمير خضير كمر423700 81دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنضال علي حبييى462070 82دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىشيماء رياض سعدي424476 83دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمها عبدهللا كاظم458924 84دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسالمة نوار عبدالواحد98545 85دب

ية سلمان عبد322355 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىدال 86دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىالهام حميد خلف424206 87دب

اب98350 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىيرسى محمد ذي 88دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسمارة حسام احمد323997 89دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىحسنة عبدالكاظم كركد458913 90دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىبان خضير عباس534893 91دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاالء سلوم احميد98452 92دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهدى طه ابراهيم322306 93دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسجا عبدالباسط محمد98746 94دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاشاء داود سلمان324204 95دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاسيل محمد ابراهيم462403 96دب

ين مهدي كمر427620 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىشير 97دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمريم سمير صالح322162 98دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاشاء وائل عبدالسالم98887 99دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىعبير علي احمد424247 100دب

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسهام جبار مخلف462338 101إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسلم محمد ابراهيم324371 102إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرويدة محمود عليوي324032 103إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىحسن حمد جاسم424260 104إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىامل عبد محمد423675 105إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىخنساء رضوان عطا324302 106إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرشا فرحان عوض324146 107إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمير عباس محل324340 108إعدادي

1ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسارة عماد عبود424309

2ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىندى حمد خلف98428

لوم عاليبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىزينة شهاب محمد322168 3دب

ر427601 4بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىامنة صباح حسير

ر324215 5بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرؤى عادل حسير

6بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهبة طه علي46075

7بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاسيل راشد تركي323439

8بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىطيبة يحير عراك534890

ر عادل محمد98364 9بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرنير

10بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسارة صالح مهدي551774



11بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىايناس عامر عيىس424201

12بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنور جابر عواد322103

ر جمال سعود98373 13بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرياحير

ر ناظم سلمان462241 14بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنارمير

15بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنبا طه علي321963

16بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسارة اياد ابراهيم462405

17بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىبيداء حسن عبود98686

18بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسحر داود سلمان98491

19بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرنا محمود عبدهللا99117

وار حميد عطية458803 20بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىان

21بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمريم يحير عراك534921

22بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهالة فائق عبدهللا461966

23بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنمارق زياد طارق423747

24بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىضمياء حميد عطية458838

ر رياض اسماعيل322067 25بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىحنير

26بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىشهد ثامر غازي427439

27بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىامنة فوزي اسماعيل534875

ر445105 28بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهند محمود حسير

29بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرسل كريم علي551781

30بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىبشائر رياض عبدالمحسن427772

31بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرسل ماجد حميد461922

32بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرؤى جمال زوين462297

33بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىشى ماجد حميد462437

34بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاشاء مهدي حسن461892

35بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسيماء ماجد ويس462216

36بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىحنان حميد صايل461881

37بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىايناس طارق خضير98636

اب462253 38بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىفاتن محمود ذي

39بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىشور محمد محمود462397

40بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاسماء طالل سليمان461763

41بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهويدة عدنان نجم99032

ر عبدالكاظم423794 ي عبدالحسير
42بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاماتر

43بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسارة عبدالرحمن عبدهللا462427

44بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهدير نافع محمود98759

ي ابراهيم322211 45بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرسل ناجر

46بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىحنان محمد محمود560668

47بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهند محمد ابراهيم322312

48بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىساره صالح عبد458868

49بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسمر حميد حمزة321982

50بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىضح خضير عباس95777

51بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمنتىه حميد عطية458824

52بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنورا ياس خضير462179

53بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنور علي مهدي98554

فش99006 54بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهدى حسن دن

55بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىعبير محسن مهاوش423892

س خضير98897 56بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىصفاء دري

57بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهدى نجم عبد323803

58بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىريم عبدهللا علوان322137

59بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىحنان اياد خضير99095

60بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىعذراء عباس خلف323874

61بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهنادي كاظم حميد462363



62بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرفل فريد جميل28388

63بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهاجر عدنان عجاج458902

64بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهاجر جمال حاجم462444

65بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسمر منعم محمد98484

66بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنور محمد محمود462394

67بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىايمان عبدالرزاق محمود322053

ر322156 68بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهند علي حسير

69بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاية عمران عيىس423583

70بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىفرح خالد عبد458750

71بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهديل محمد ابراهيم322309

72بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهالة عيىس حمدي424228

ي ابراهيم322199 73بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىايات ناجر

74بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىغيداء محمد محمود327002

75بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىزينه فاضل جياد461979

76بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىلمياء عبدالجبار مرهش324055

77بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىتمارا قيس حميد458810

78بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىراوية غالب محمد534896

ان عمار اسماعيل462302 79بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنير

80بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىايناس محمد ابراهيم322317

81بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمريم سالم محمد534870

ر عبدالحميد ضايع461926 82بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىحنير

83بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبود خضير98502

84بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىلم هشام صباح322192

ر98932 85بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرغد عبدالحافظ حسير

86بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرندة مجيد صالح423478

87بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنغم غازي مشعل322281

اب98359 88بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرؤى محمد ذي

89بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاسيل مؤيد خضير98919

ي سامي احمد427566
90بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىتفى

91بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىوالء عبدالجبار مجيد323833

92بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىطيبة زياد طارق462409

93بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىشهد محمد شكر424275

ر323795 94بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهبة حميد حسير

95بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىفاطمة فاضل احمد322189

96بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالرزاق كزار424253

97بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرغدة جمال زوين462279

98بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىايات كريم سلمان323964

99بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىدعاء عبدالوهاب معروف98418

ي ابراهيم322207 100بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسمية ناجر

101بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمريم صادق شالل98505

102بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىدعاء سمير ابراهيم324356

103بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىعبير ثامر فزع424191

104بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسارة فاروق فارس98840

105بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىزينة عباس فاضل458943

106بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىفاتن جاسم كاظم424119

107بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىريم نجم عبد323810

108بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرنا ليث علي461899

109بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهدى غازي مشعل98820

110بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنداء مازن عبدالسالم324141

111بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىفرح صباح علي423725

112بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسوسن سعيد محمود324352



113بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىبراء جمال حاجم462445

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىزهراء عالوي خضر424536 114دب

ر جبار324126 ان حسير لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىودي 115دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنور مجيد حميد534882 116دب

ى عيىس حمدي424170 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىبرسر 117دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنجالء عيىس حمدي424236 118دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىحنان ابراهيم كريم424233 119دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىايناس محمود غائب423806 120دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىزهراء خالد حميد560671 121دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهند نافع جاسم551786 122دب

وق نعمة كاظم427610 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىشر 123دب

الن جمال محمد534919 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىدي 124دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنور سعدي ابراهيم423551 125دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمروة غازي مشعل98457 126دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىلم خضير جواد98677 127دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمروه رعد ابراهيم423649 128دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىعلياء حسن عبود98682 129دب

ر طالب458756 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىحنان حسير 130دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرنا احمد خلف534916 131دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاالء اياد خضير99104 132دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمروة جمال نجم98751 133دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرشا ليث علي98611 134دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىشى طاهر محمد462237 135دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاالء عبدالجبار مجيد98632 136دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنهلة لفته عبدهللا322394 137دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمروة قاسم محمد462118 138دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمروة مانع فالح462342 139دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىريام عمر خالد98668 140دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهدى سلمان حسن98353 141دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسمر مرشد حمد98510 142دب

ر551790 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنورا علي حسير 143دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمنتىه سعدي ابراهيم462162 144دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمروة كريم حسن322114 145دب

الص شاكر علي98737 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاخ 146دب

ان عبدالحمزة كمر462250 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنير 147دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهالة حكمت تركي534899 148دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسحر يحير عباس461781 149دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىندى فاروق فارس98831 150دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىطيبة سامي علي461951 151دب

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىايالف فؤاد كاظم324209 152إعدادي

ي محمود423740
ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهبة هاتر 153إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمريم رائد تركي322436 154إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىزينب داود سالم324373 155إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسام محمد424355 156إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىندى خضير جواد324038 157إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمينا ماجد كريم462335 158إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسحر ليث عبدالحسن424521 159إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىزينب حازم عزيز323169 160إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىغسق عبدالستار عنون322287 161إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرسل احمد داود424149 162إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهاجر عمر طه458962 163إعدادي



ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىشى احمد مهدي426845 164إعدادي

ر صالح محمود534836 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىحنير 165إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىشهالء عالوي خضر462166 166إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاالء طالل سليمان461773 167إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىيرسى مال عبدالكاظم98962 168إعدادي

س خضير458774 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىعذراء ادري 169إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرانية وليد حبيب551783 170إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسارة علي لزام98409 171إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنور عماد عاشور462075 172إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهند شاكر محمود322111 173إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرسل عامر عيىس424167 174إعدادي

ي عبدالجبار458937 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرتر حرتر 175إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسارة جهاد عباس458682 176إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرقية سامي علي323028 177إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىساره احمد مهدي426774 178إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسارة عيادة مرهش322961 179إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىغفران عامر حميد424516 180إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرفل مصدق محسن322126 181إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرسل مهدي حسن461971 182إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسمية لؤي صبحي323247 183إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرند عمران احمد462307 184إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسارة حسن فالح423667 185إعدادي

ر323562 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىامل علي حسير 186إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىوسن خضير عباس323774 187إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىغفران رياض عطية427822 188إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىوسام اثير ستار458887 189إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهبة خليل ابراهيم322262 190إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهديل مجيد صالح426727 191إعدادي

ية علي عبدهللا560674 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىدان 192إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىتبارك ماجد كريم462202 193إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىايمان احمد حسن458881 194إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرأفة راسم محمد534917 195إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حميد سالم426530 196إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىبراء جهاد عباس458726 197إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىفاطمة مهدي محمود458764 198إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىزينب حميد صايل462100 199إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىافياء محمد محمود458265 200إعدادي

ي عبدالجبار462270 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرؤى حرتر 201إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىانتصار عدنان نجم99077 202إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىغفران محمد احمد462380 203إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسماح رياض عطية427816 204إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنور قاسم عزيز461830 205إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالستار عنون322171 206إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهدى عصام حسن99021 207إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىتبارك سمير صالح322159 208إعدادي

209ماجستيربالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىخولة صالح مكطوف560669

210بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىماجدة حميد عطية458844

الص عراك مناجي46084 211بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىاخ

212بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىميسون مخلف عبد461908

213بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنورة عادل صالح458832

214بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنجاح محمد محمود98390



215بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىكريمة شكر محمود95786

216بكالوريوسبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهدى عبدالكريم احمد424112

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسهاد حسن كاظم323102 217دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىندى وليد خضير98662 218دب

ة عبد عناد322149 لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىنادي 219دب

لومبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىرنا طالب محمود424485 220دب

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىسعدية حميد كيف458847 221إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىمير ضاري عبيد534867 222إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىشذى محمد حسن324052 223إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىصفية شاكر عباس423611 224إعدادي

ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىايمان جمعة عبود423662 225إعدادي

ر راشد423716 ةبالط الشهداء141023الكرخ-بغدادأنيىهناء حسير 226إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرعدي عبداللطيف عبدالرضا444926 1دكتوراهالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرسيف خالد ابراهيم419449 2ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد ستار جابر534772 3ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي حمزة خلف28738 4ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالستار نوري456976 5ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرزياد شالل عباس322737 6ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمر خالد ابراهيم419629 7ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر قيس شهاب28451 8ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد طالل داود326709 9ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد هشام محمد419600 10ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر رعد عبدالرسول28404 11ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد رياض فياض326469 12ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرصباح كريم مصلح418378 13ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرابراهيم عامر حلوب419480 14ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراسامة محسن علي457199 15ماجستيرالمارد العرتر

ر حسن418362 ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 16بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكررائد عبد حميد28734 17بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرنهاد شالل عباس322342 18بكالوريوسالمارد العرتر

ر محمد444962 س عبدالحسير ي141024الكرخ-بغدادذكران 19بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمر قحطان احمد419365 20بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد حبيب جير457126 21بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرسعد مجيد رحمةهللا419488 22بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرثامر مجيد حميد417929 23بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرشاج منير عبداللطيف418406 24بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعالء جميل عبد534695 25بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمنذر احمد حمد545455 26بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد هندي جاسم534742 27بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرحيدر جاسب عبدالوهاب28584 28بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمر محمد عبدالرحمن545463 29بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرلؤي شاكر معجون418304 30بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي كامل علي322837 31بكالوريوسالمارد العرتر

اب322416 ي141024الكرخ-بغدادذكرعماد عبود ذي 32بكالوريوسالمارد العرتر

ر28456 ر احمد حسير ي141024الكرخ-بغدادذكرحسير 33بكالوريوسالمارد العرتر

ر322360 ي141024الكرخ-بغدادذكرنوري عجيل حسير 34بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم عبدالرضا28594 35بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمود محمد محمود456609 36بكالوريوسالمارد العرتر

ومي419251 ي141024الكرخ-بغدادذكرعمار فوزي رح 37بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرسامر حسيب محمدسعيد28463 38بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراوس علي جخيور419682 39بكالوريوسالمارد العرتر



ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالوهاب عبدهللا326581 40بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراثير داود سلمان418330 41بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرياش محمد كريم28740 42بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكريحير قاسم يحير326790 43بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمود لفته عباس445292 44بكالوريوسالمارد العرتر

ي322798 ي141024الكرخ-بغدادذكرمعاذ أحمد حمود 45بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرحيدر جواد كاظم419105 46بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكريوسف سلمان محمد28486 47بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراياد سحاب مطر326793 48بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكررمزي قاسم محمد534738 49بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعقيل احمد عرسان322776 50بكالوريوسالمارد العرتر

ر زكي418324 ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمود ياسير 51بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد شاكر محمود326838 52بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمؤيد جبار محمود28471 53بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمار عبد يوسف445302 54بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمر غائب كريم28403 55بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد نجم عبد28417 56بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكررشيد احمد عبدهللا326968 57بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرفرقد علي عباس545457 58بكالوريوسالمارد العرتر

ي326841 ي141024الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد حمود 59بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرزيد حمزة خلف444914 60بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرخضير اسعد خضير418275 61بكالوريوسالمارد العرتر

ر علي326627 ي141024الكرخ-بغدادذكرشمد حسير 62بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرحسن رجب حسن322379 63بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرشمد داود سلمان445101 64بكالوريوسالمارد العرتر

ي28396 ي141024الكرخ-بغدادذكرابراهيم صالح صير 65بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدالستار حافظ عليوي28605 66بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرحميد الحاج جاسم322858 67بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدهللا خضير محمد445044 68بكالوريوسالمارد العرتر

ي طه بدن445009
ي141024الكرخ-بغدادذكرلطفر 69بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالوهاب عبدالرزاق545451 70بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعدي محمد456617 71بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرشمد جاسم محمد419336 72بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرنارص كامل صالح322770 73بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكربشير اسماعيل احمد444850 74بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرزبير عبدالرزاق عبود322351 75بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد محسن كاظم534771 76بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرسعد عبد هجيج418044 77بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرقدامة محسن علي534668 78بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكربشار نبيل نعمان371259 79بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرحيدر داود سلمان28487 80بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرحسام فهمي اعجمي28611 81بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر فائز جرموط418768 82بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر ناصح عبداالمير28473 83بكالوريوسالمارد العرتر

ي445361
ي141024الكرخ-بغدادذكرمهند علي صحر 84بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن خالد طه326675 85بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرلؤي علي عبدهللا534744 86بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكروائل احمد شهاب326657 87بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمروان رائد عبد28752 88بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد رحيم مهينو456531 89بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكربشار محمود لفته445298 90بكالوريوسالمارد العرتر



ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي جالل كاظم418357 91بكالوريوسالمارد العرتر

ر محمد534680 ي141024الكرخ-بغدادذكرهمام حسير 92بكالوريوسالمارد العرتر

ي غايب326575 ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد ناجر 93بكالوريوسالمارد العرتر

ي عبدهللا445304 ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد صير 94بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد رياض محمد419720 95بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد عبد القادر عبد الكريم444823 96بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرسجاد كريم رستم445260 97بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرطه ثامر يعقوب418339 98بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد حمزة محسن327019 99بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد فارس علي28702 100بكالوريوسالمارد العرتر

يم عبدهللا28580 ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي ارح 101بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد موحان محمود445246 102بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمر حاتم كريم534665 103بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد صالحالدين مهدي457154 104بكالوريوسالمارد العرتر

م28647 ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي هشام اده 105بكالوريوسالمارد العرتر

م عبدال28743 ي141024الكرخ-بغدادذكرسالم اده 106بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالكريم ابراهيم456296 107بكالوريوسالمارد العرتر

يم عبدهللا159807 ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد ارح 108بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد خميس عبدهللا28476 109بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد فوزي احمد419292 110بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرقحطان عدنان ابراهيم28485 111بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد توفيق محمد534732 112بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرسيف غالب احمد28409 113بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ياش عبدالرزاق326743 114بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي اكرم جالل445332 115بكالوريوسالمارد العرتر

ر ناظم محمد417976 ي141024الكرخ-بغدادذكرحسير 116بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرزيد عبدهللا كريم444945 117بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعماد قاسم حسن456605 لومالمارد العرتر 118دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرعباس داود سالم445269 لومالمارد العرتر 119دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر محمود قاسم559265 لومالمارد العرتر 120دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرعباس عبدهللا علي322920 لومالمارد العرتر 121دب

ي141024الكرخ-بغدادذكراسامة وجيه عبدالكريم28431 لومالمارد العرتر 122دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرحسن ردام حسون457256 لومالمارد العرتر 123دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرفراس صالح محمد417936 لومالمارد العرتر 124دب

ي ناهي456598 ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن راجر لومالمارد العرتر 125دب

ر احمد322663 ي141024الكرخ-بغدادذكرنجاح تحسير لومالمارد العرتر 126دب

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد مظهر اسماعيل456290 لومالمارد العرتر 127دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرعالء كاظم عبدالحمزة444784 لومالمارد العرتر 128دب

ر444936 ر اكرم ياسير ي141024الكرخ-بغدادذكرامير لومالمارد العرتر 129دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد عواد محمد444880 لومالمارد العرتر 130دب

ي28627 ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي عباس ناجر لومالمارد العرتر 131دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرعصام عبدهللا ممدوح418295 لومالمارد العرتر 132دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ضياء عبدالرحمن445238 لومالمارد العرتر 133دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرمهند عدنان خزعل326784 لومالمارد العرتر 134دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمار ضياءالدين عبدالحميد419452 لومالمارد العرتر 135دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي رحيم طاهر444923 لومالمارد العرتر 136دب

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان عبدالجبار28448 لومالمارد العرتر 137دب

ر457122 ي141024الكرخ-بغدادذكرحسام سعدي عبدالحسير لومالمارد العرتر 138دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرغسان قاسم محمد534759 لومالمارد العرتر 139دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد كامل امان534743 لومالمارد العرتر 140دب

ر326740 ي141024الكرخ-بغدادذكرعدنان سعدي عبدالحسير لومالمارد العرتر 141دب



ي141024الكرخ-بغدادذكرسعدون فوزي احمد326973 لومالمارد العرتر 142دب

ر علي28722 ي141024الكرخ-بغدادذكروميض امير لومالمارد العرتر 143دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي عبداللطيف علوان418416 لومالمارد العرتر 144دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمود نعمة خضير322807 لومالمارد العرتر 145دب

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد عبد محمد28687 لومالمارد العرتر 146دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمر سعد عبود28721 لومالمارد العرتر 147دب

ي141024الكرخ-بغدادذكراسامة عباس عبدهللا322232 لومالمارد العرتر 148دب

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد خميس عبدهللا28617 لومالمارد العرتر 149دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرعباس نعمة عبدهللا28592 لومالمارد العرتر 150دب

هللا حمزة28434 ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد خير لومالمارد العرتر 151دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمود منصور عباس445340 ةالمارد العرتر 152إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرفاضل مهدي صالح418084 ةالمارد العرتر 153إعدادي

س28635 ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد جميل مردا ةالمارد العرتر 154إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالستار موس326180 ةالمارد العرتر 155إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرمازن احمد عبدالكريم28206 ةالمارد العرتر 156إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكررائد حميد علوان444832 ةالمارد العرتر 157إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرخضر عثمان عبيد418206 ةالمارد العرتر 158إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكروسام حسن كاظم322333 ةالمارد العرتر 159إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكروسام محمد عباس444967 ةالمارد العرتر 160إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمود هزاع محمود322627 ةالمارد العرتر 161إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان عبدهللا28746 ةالمارد العرتر 162إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمود سلمان حمد326761 ةالمارد العرتر 163إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكروليد خالد جميل327026 ةالمارد العرتر 164إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرميرسة نعيم ابراهيم419772 ةالمارد العرتر 165إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكربسام عبدهللا ممدوح419636 ةالمارد العرتر 166إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكررامي بشار سعيد444796 ةالمارد العرتر 167إعدادي

ي559264
ي141024الكرخ-بغدادذكرعمار ياش ماصر ةالمارد العرتر 168إعدادي

ور جمعة28675 ي141024الكرخ-بغدادذكرفائز ان ةالمارد العرتر 169إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد رسول علي445115 ةالمارد العرتر 170إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرعباس محمد عباس28614 ةالمارد العرتر 171إعدادي

ي327032 ي141024الكرخ-بغدادذكراركان مكي كرجر ةالمارد العرتر 172إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرزكريا محمود حميد534682 ةالمارد العرتر 173إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكراكرم عبدهللا خلف462287 1ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي محمد حشيش28624 2ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمر فتاح مجيد534676 لوم عاليالمارد العرتر 3دب

ي141024الكرخ-بغدادذكراوس خالد علي534753 4بكالوريوسالمارد العرتر

ر326557 ي141024الكرخ-بغدادذكرسيف سمير عبدالحسير 5بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان خلف327040 6بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمهند جاسم محمد445272 7بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمهند محمد عواد28637 8بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد عامر كامل326763 9بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرابراهيم ماهر محمدزكي457183 10بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرايهاب عبدالرحيم وهيب322863 11بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمر سنان احمد28424 12بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرسيف خالد ابراهيم327008 13بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر ثائر توفيق322277 14بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز ليث ابراهيم418247 15بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرايمن حكمت رشيد28694 16بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكريحير رحيم عيىس418090 17بكالوريوسالمارد العرتر

ر احمد نارص322941 ي141024الكرخ-بغدادذكرحسير 18بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرحيدر جاسم محمد444998 19بكالوريوسالمارد العرتر



ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد يونس عزيز28649 20بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمر يحير عليوي456932 21بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرخلدون خالد عزيز326747 22بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرحاتم كريم عبدهللا28458 23بكالوريوسالمارد العرتر

ي28671 س احمد عريير ي141024الكرخ-بغدادذكران 24بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرنوفل ثامر مجيد534767 25بكالوريوسالمارد العرتر

ر كريم عبدهللا322710 ي141024الكرخ-بغدادذكرحسير 26بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمثير داود سلمان28482 27بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد زياد اسماعيل545477 28بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمر قيس هاشم559273 29بكالوريوسالمارد العرتر

ي326604 ي141024الكرخ-بغدادذكراوس احمد عريير 30بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمر ماجد حميد418124 31بكالوريوسالمارد العرتر

ي322464 ي141024الكرخ-بغدادذكرطه عماد هاد 32بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر فالح خضير419331 33بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرصفاء سامي مدب28512 34بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمار نض عبداالمير326564 35بكالوريوسالمارد العرتر

ر326736 ي141024الكرخ-بغدادذكرحازم عدنان حسير 36بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عطية327061 37بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمجتير رياض حبيب445256 38بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرسامر عدنان جاسم419657 39بكالوريوسالمارد العرتر

ي326641
ر

ي141024الكرخ-بغدادذكرليث علوان كاف 40بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمود نعيم ابراهيم419653 41بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد حمد محمود28724 42بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم طه445102 43بكالوريوسالمارد العرتر

ش444911 ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد عماد دروي 44بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر بهاء رشك28479 45بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد محمدعلي417692 46بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرحارث رائد عبد28711 47بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرغيث غسان غضبان457192 48بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرحسن فائز حمدي419606 49بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرحسام سمير زيدان456217 50بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد فالح فاضل28618 51بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي حمد نارص456583 52بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد صالحالدين مهدي457150 53بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرايمن داود سلمان28499 54بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمر بكر حبيب28656 55بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمهند عبدالوهاب محمد326873 56بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرماجد قحطان عباس28587 57بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمران عبدهللا خلف456278 58بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد عزت326778 59بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرسيف عالء غيدان326997 60بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكررشيد رعد فاضل28726 61بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي جواد محمدعلي278785 62بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرزيد بكر حبيب28509 63بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبداللطيف عبدالكريم418262 64بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدالحق كريم حميد445117 65بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي عباس جير28504 66بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرقسيم رياض حبيب445000 67بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكربالل احمد علي28651 68بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عبدهللا419621 69بكالوريوسالمارد العرتر

ي418655
ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي صحر 70بكالوريوسالمارد العرتر



ي326634
ر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمر علوان كاف 71بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرطه قحطان عباس28423 72بكالوريوسالمارد العرتر

ف326618 ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي جمال ردي 73بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد كريم حميد445049 74بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي عبداللطيف عبدالرضا444986 75بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمار عبد رمضان28730 76بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمهند داود سلمان28481 77بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد حسن فالح322716 78بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالسالم فرحان28715 79بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرصالح عبدالرحمن ثابت534719 80بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكريوسف احمد خلف327004 81بكالوريوسالمارد العرتر

ور صباح عبدهللا326982 ي141024الكرخ-بغدادذكران 82بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر جواد كاظم327027 83بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد طه سلمان28659 84بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عواد28642 85بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد عماد فاضل534770 86بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي طالل داود326704 87بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرحسن ثائر شمىسي457129 88بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرشاهر عادل عبدالحميد534751 89بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمروان محمدرشدي محمد322429 90بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكروسام حمزة رشيد326646 91بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرنمير جمعة مهدي28452 92بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد اركان فوزي418373 93بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصعب سامي مدب28515 94بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر يونس عزيز28666 لومالمارد العرتر 95دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر فالح علي322752 لومالمارد العرتر 96دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرحيدر علي مهدي28500 لومالمارد العرتر 97دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرحرب قصي سعدون419348 لومالمارد العرتر 98دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن نجم عبدهللا462782 لومالمارد العرتر 99دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر علي قدوري326224 لومالمارد العرتر 100دب

ي141024الكرخ-بغدادذكراصيل رحيم مدلول418255 لومالمارد العرتر 101دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان علي418235 لومالمارد العرتر 102دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد سفيان سلمان28462 لومالمارد العرتر 103دب

ر326919 ي141024الكرخ-بغدادذكرصالح خالد حسير لومالمارد العرتر 104دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر جاسم محمد456574 لومالمارد العرتر 105دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرعباس نبيل خليفة28390 لومالمارد العرتر 106دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرسؤدد سامي مدب28520 لومالمارد العرتر 107دب

ي545452 ي141024الكرخ-بغدادذكرامير صباح هاد لومالمارد العرتر 108دب

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد صباح عبدهللا326976 لومالمارد العرتر 109دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد326611 لومالمارد العرتر 110دب

ر محمد559267 ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير لومالمارد العرتر 111دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرمهند عصام محمد418012 لومالمارد العرتر 112دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم عالء عبد534675 ةالمارد العرتر 113إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرجاسم عبدالكريم جاسم456882 ةالمارد العرتر 114إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل عليوي444871 ةالمارد العرتر 115إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبد محمد322851 ةالمارد العرتر 116إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر محمد صير456153 ةالمارد العرتر 117إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرابراهيم جمعة خلف419534 ةالمارد العرتر 118إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمر حسام كامل534688 ةالمارد العرتر 119إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد جعفر417940 ةالمارد العرتر 120إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد عالء جميل534694 ةالمارد العرتر 121إعدادي



ي141024الكرخ-بغدادذكراركان صباح عبد322612 ةالمارد العرتر 122إعدادي

ي534735
ر

ي141024الكرخ-بغدادذكرحيدر علوان كاف ةالمارد العرتر 123إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرشاج الدين طالب مخلف418024 ةالمارد العرتر 124إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي بكر حبيب28502 ةالمارد العرتر 125إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكريوسف علي محمود28492 ةالمارد العرتر 126إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكريوسف محمد صير456144 ةالمارد العرتر 127إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرخالد رائد خالد326995 ةالمارد العرتر 128إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرعدنان تركي كاظم322672 ةالمارد العرتر 129إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد عبدالستار326300 ةالمارد العرتر 130إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرمرتصر ناصح عبداالمير326375 ةالمارد العرتر 131إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمر علي سلمان534673 ةالمارد العرتر 132إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر مخلص نجم418202 ةالمارد العرتر 133إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد هندي326798 ةالمارد العرتر 134إعدادي

ر خالد محمدعلي419160 ي141024الكرخ-بغدادذكرحسنير ةالمارد العرتر 135إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرياش عامر احمد326294 ةالمارد العرتر 136إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد عزيز محمد28392 ةالمارد العرتر 137إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرهيثم حمزة رشيد327065 ةالمارد العرتر 138إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد جميل علي28393 ةالمارد العرتر 139إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكراحمد رشيد احمد326312 ةالمارد العرتر 140إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عباس حمزة444907 ةالمارد العرتر 141إعدادي

اب عبيد326853 ي141024الكرخ-بغدادذكرصباح ذي ةالمارد العرتر 142إعدادي

ر مهدي رجب456199 ي141024الكرخ-بغدادذكرحسير ةالمارد العرتر 143إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرعباس عامر عبيد326871 ةالمارد العرتر 144إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرزيد كريم رستم445233 ةالمارد العرتر 145إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالكريم حسن322755 ةالمارد العرتر 146إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرعباس حمد محمود28126 ةالمارد العرتر 147إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي عدي شالل534689 ةالمارد العرتر 148إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرزينعابدين اسامة وجيه326916 ةالمارد العرتر 149إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدالقادر احمد326676 ةالمارد العرتر 150إعدادي

غام احمد عدنان322898 ي141024الكرخ-بغدادذكررصر ةالمارد العرتر 151إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ياش عبدالرزاق326252 ةالمارد العرتر 152إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرطه عماد جاسم418616 ةالمارد العرتر 153إعدادي

ر علي عبدالرحيم326324 ي141024الكرخ-بغدادذكرياسير ةالمارد العرتر 154إعدادي

ر444773 ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي مشعل ياسير ةالمارد العرتر 155إعدادي

ر علي444993 ي141024الكرخ-بغدادذكراثير حسير ةالمارد العرتر 156إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي فارس مهدي28488 ةالمارد العرتر 157إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرسفيان عبدالرحمن محمد444930 ةالمارد العرتر 158إعدادي

ر534664 ي141024الكرخ-بغدادذكرمرتصر نجم عبدالحسير ةالمارد العرتر 159إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالخالق سلمان28745 ةالمارد العرتر 160إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرشعيب يحير قاسم327052 ةالمارد العرتر 161إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرهمام وليد محمد534696 ةالمارد العرتر 162إعدادي

ر326064 ي141024الكرخ-بغدادذكرقتيبة عدنان حسير ةالمارد العرتر 163إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرعمر صباح علي28708 ةالمارد العرتر 164إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرشهاب احمد علي28652 ةالمارد العرتر 165إعدادي

اب عبيد444875 ي141024الكرخ-بغدادذكرعلي ذي ةالمارد العرتر 166إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق ياش عبدالرزاق326256 ةالمارد العرتر 167إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكركرار ستار جبار322510 ةالمارد العرتر 168إعدادي

ور28658 ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فائز ان ةالمارد العرتر 169إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرعالء قيس هاشم456266 ةالمارد العرتر 170إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس علي456991 171ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق عبدهللا وشل28709 172بكالوريوسالمارد العرتر



ي141024الكرخ-بغدادذكرعمار محمد يحير534671 173بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكررائد عليوي محمد28633 174بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادذكراسماعيل احمد عبيد456535 175بكالوريوسالمارد العرتر

ي326367
ر

ي141024الكرخ-بغدادذكرسامي كاظم صاف لومالمارد العرتر 176دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد علي444919 لومالمارد العرتر 177دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرحمد محمود ضاجي28728 لومالمارد العرتر 178دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرهيثم جبار جسام418196 لومالمارد العرتر 179دب

ي141024الكرخ-بغدادذكرقاسم سعد قاسم322960 ةالمارد العرتر 180إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادذكرهشام محمد هاشم28628 ةالمارد العرتر 181إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىمنال سلمان محمد456524 1دكتوراهالمارد العرتر

ر احمد419205 ي141024الكرخ-بغدادأنيىهدى حسير 2ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىنضال قادر حسان534678 3ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىدعاء حسيب محمدسعيد28383 4ماجستيرالمارد العرتر

ون خضير322908 ي141024الكرخ-بغدادأنيىنادرة ذن 5بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشذى فاضل عبيد445055 6بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىزهرة عباس سهيل28510 7بكالوريوسالمارد العرتر

ة عبدالكريم مزيد445004 ي141024الكرخ-بغدادأنيىنادي 8بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهدى زهير خلف418310 9بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىاروى عبدالرزاق هضم456308 10بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىزينة محمود فالمرز326661 11بكالوريوسالمارد العرتر

ة احمد جاسم445312 ي141024الكرخ-بغدادأنيىنادي 12بكالوريوسالمارد العرتر

ر فاضل445251 ي141024الكرخ-بغدادأنيىاالء حسير 13بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىافتخار حافظ عليوي322581 14بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىرائدة حمادي هايس28648 15بكالوريوسالمارد العرتر

ي444807
ي141024الكرخ-بغدادأنيىاشاء كمال عبدالغير 16بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىسحر جبار سبهان322762 17بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىحنان عزيز كاظم444867 18بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىزينة مقداد عبدالصاحب445363 19بكالوريوسالمارد العرتر

ر احمد456588 ي141024الكرخ-بغدادأنيىاشاء حسير 20بكالوريوسالمارد العرتر

ر خضير419308 ي141024الكرخ-بغدادأنيىفاتن حسير 21بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىايناس عبدالقادر اسماعيل418422 22بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىميادة عبدالمنعم عبد الحسن418184 23بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىعذراء محمد نوري445060 24بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىزينب مهدي صالح327009 25بكالوريوسالمارد العرتر

ر419469 ي141024الكرخ-بغدادأنيىختام علي حسير 26بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىسعاد خالوي تكتوك322460 27بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىميس مؤيد عبدالمجيد456121 28بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشيماء كريم بري  ىهي326833 29بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشذى خالد كامل28717 30بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىنداء محمود محمدسعيد418033 31بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىرنا علي محمد418821 32بكالوريوسالمارد العرتر

ر محمد322372 ي141024الكرخ-بغدادأنيىالماز حسير 33بكالوريوسالمارد العرتر

هللا28415 ي141024الكرخ-بغدادأنيىسعاد عبدالقادر خير 34بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىعلياء محمد صبيح28444 35بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىحوراء يحير عزيز456188 36بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىاسيل سمير يحير457116 37بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىعبير نعمان محمود456163 38بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىافراح جاسم محمد559269 39بكالوريوسالمارد العرتر

هللا326900 ي خير
ي141024الكرخ-بغدادأنيىاالء جوتر 40بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىزينب مطر دعدوش545460 41بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىرغد عبد رمضان28661 42بكالوريوسالمارد العرتر



ي141024الكرخ-بغدادأنيىاالء خلف علي534691 43بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهدى جاسم محمد322495 44بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىورقاء نوفل يحير نزهت419416 45بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىزهراء مؤيد عبدالمجيد444958 46بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىضح محمد عواد28641 47بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىرنا راسم محمد419465 48بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشهد منير فخري534739 49بكالوريوسالمارد العرتر

ر ابراهيم326624 ي141024الكرخ-بغدادأنيىرنا حسير 50بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىاسماء فاضل احمد326687 51بكالوريوسالمارد العرتر

ي326053 ي141024الكرخ-بغدادأنيىبان سعدي هوتر 52بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىساهرة نوار صالح534769 53بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىاية احمد شهاب28491 54بكالوريوسالمارد العرتر

ر ابراهيم444754 ي141024الكرخ-بغدادأنيىمها حسير 55بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىسمراء محمد مجيد545458 56بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهناء عباس محمود322680 57بكالوريوسالمارد العرتر

يف عبدالغفور326683 ي141024الكرخ-بغدادأنيىمنال شر لومالمارد العرتر 58دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىلمياء ابراهيم طاهر559272 لومالمارد العرتر 59دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىنوال محمد علي28664 لومالمارد العرتر 60دب

ر326550 ي141024الكرخ-بغدادأنيىابتسام نارص محمدحسير لومالمارد العرتر 61دب

ي418755
ي141024الكرخ-بغدادأنيىميسون سليم عبدالغير لومالمارد العرتر 62دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىبراء سعدي مطلك418189 لومالمارد العرتر 63دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىخالدة احمد ابراهيم419087 لومالمارد العرتر 64دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىزينب ابراهيم موس545473 لومالمارد العرتر 65دب

ر418335 ي141024الكرخ-بغدادأنيىاشاء ابراهيم حسير لومالمارد العرتر 66دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىلمياء مهدي خاطر327021 لومالمارد العرتر 67دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىميادة اسماعيل احمد418389 لومالمارد العرتر 68دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىاركان محمود شهاب456305 لومالمارد العرتر 69دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىرشا خالد كامل28735 لومالمارد العرتر 70دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىسعاد احمد علي326776 لومالمارد العرتر 71دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهند موفق عبدالجبار545470 لومالمارد العرتر 72دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشهلة حبيب نجم551767 لومالمارد العرتر 73دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىسحر نجم عبد28418 لومالمارد العرتر 74دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىبيداء رشيد سلمان326667 لومالمارد العرتر 75دب

الص احمد جاسم326906 ي141024الكرخ-بغدادأنيىاخ لومالمارد العرتر 76دب

ي علي534685
ى

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهبة شوف لومالمارد العرتر 77دب

ي444761 ي141024الكرخ-بغدادأنيىمديحة علي جود لومالمارد العرتر 78دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىعذراء صالح حسن429119 لومالمارد العرتر 79دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشيماء سمير يحير457160 لومالمارد العرتر 80دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىامال غازي محمد444941 لومالمارد العرتر 81دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىزينب متعب مطرود28748 لومالمارد العرتر 82دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىعائشة احمد هندي418290 لومالمارد العرتر 83دب

ي418398 وم هاد ي141024الكرخ-بغدادأنيىسحر رح لومالمارد العرتر 84دب

ر534690 ي141024الكرخ-بغدادأنيىهيفاء علي حسير ةالمارد العرتر 85إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىافراح ابراهيم احمد534669 ةالمارد العرتر 86إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىنجاة مهدي نايف326680 ةالمارد العرتر 87إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىرابحة عبدهللا وشل28684 ةالمارد العرتر 88إعدادي

ر444829 ي141024الكرخ-بغدادأنيىانتصار جفات حسير ةالمارد العرتر 89إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىسيناء مصطفر وهيب445296 ةالمارد العرتر 90إعدادي

ر ابراهيم457095 ي141024الكرخ-بغدادأنيىرشا حسير ةالمارد العرتر 91إعدادي

ي عيىس احمد28653
ي141024الكرخ-بغدادأنيىاماتر 1ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىسارة محمد عواد28645 2ماجستيرالمارد العرتر



ي141024الكرخ-بغدادأنيىعلياء محمد عواد326273 3ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىاثمار منصور حمزة445112 4ماجستيرالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىزينة حمد نارص28498 5ماجستيرالمارد العرتر

ر يعرب متعب429092 ي141024الكرخ-بغدادأنيىحنير 6بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىايمان علي مهدي445242 7بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىطيبة محمد عبدعلي456567 8بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهيثم نايف حمدان444954 9بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىغفران فالح عواد322701 10بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشمس عباس نورالدين28469 11بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهبة قادر حسان534661 12بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىرغده ثائر توفيق418216 13بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىسماح ستار محمد445026 14بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىمها نصيف جاسم418129 15بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشهد عبدالحليم عبدالرزاق28609 16بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشى خالد شهاب28623 17بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىسلوى حمد نارص456540 18بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىاشاء محسن كاظم28723 19بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىريم جميل عطية326713 20بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىسارة محمود سعيد326932 21بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشى عباس منصور534659 22بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىمها ضياء عيىس28460 23بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىرقيه ابراهيم محمد418116 24بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىمروة سعيد حسون326514 25بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىفرح محمد حسن445327 26بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشهد عطا عبدالوهاب456226 27بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىضح عبدالرزاق محمد322870 28بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىبيداء عيد رمضان28751 29بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىصابرين احمد خلف444950 30بكالوريوسالمارد العرتر

ي322315 ي141024الكرخ-بغدادأنيىفرح محمد هاد 31بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىضح زياد سلمان418040 32بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشهد عبدالخالق عبداللطيف322572 33بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىيرسى باسم محسن419561 34بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىاية علي قدوري326886 35بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىانتصار نواف عبد28749 36بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىافراح علي مهدي445062 37بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهديل رائد حامد326936 38بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىسارة محمد جاسم28606 39بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىوسن عبدهللا محمد28608 40بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىنجوان عبدالكريم جاسم326954 41بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىمنةهللا فالح عواد322691 42بكالوريوسالمارد العرتر

ر احمد هندي327047 ي141024الكرخ-بغدادأنيىحنير 43بكالوريوسالمارد العرتر

ي322485
ى

ف ي شر ي141024الكرخ-بغدادأنيىضح ناجر 44بكالوريوسالمارد العرتر

ر419362 ي141024الكرخ-بغدادأنيىحوراء سمير عبدالحسير 45بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىقبس سعد نواف327041 46بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىسما كريم احمد445263 47بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىرشا فاضل احمد554926 48بكالوريوسالمارد العرتر

ر326771 ي141024الكرخ-بغدادأنيىهدى عدنان حسير 49بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهديل علي جاسم545450 50بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىضح عماد محمد324179 51بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهدى جعفر حسن444929 52بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهديل نعمة عبدهللا28577 53بكالوريوسالمارد العرتر



ي141024الكرخ-بغدادأنيىغفران محمد علي322521 54بكالوريوسالمارد العرتر

ر خزعل28615 ي141024الكرخ-بغدادأنيىهديل حسير 55بكالوريوسالمارد العرتر

ر محمد534647 ي141024الكرخ-بغدادأنيىنور حسير 56بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىفرح نارص علوان326988 57بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىبان عبداالمير فاضل534697 58بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىنور صباح عبد322597 59بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىاشاء فالح خضير418173 60بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىرسل هشام فاضل322327 61بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىندى نواف عبد326814 62بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىسحر عباس حمزة28629 63بكالوريوسالمارد العرتر

ي322654 ي141024الكرخ-بغدادأنيىفاطمة سعد ناجر 64بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهدير عالء حسون322828 65بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىريام فراس اسماعيل445198 66بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىمريم عباس عبيد326614 67بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىنور رحيم عيىس28522 68بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىريام رشيد احمد28700 69بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىامل ناظم خليل28620 70بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىزينة وليد احمد534699 71بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىنور عبداللطيف عبدالكريم322971 72بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىسحر كريم احمد534656 73بكالوريوسالمارد العرتر

ر طالب عباس327057 ي141024الكرخ-بغدادأنيىحنير 74بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىزينة ماجد جميل28621 75بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىميساء صائب محمد418099 76بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىنور عالء حسون322819 77بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهاجر فاضل نوري326653 78بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىميناء مهدي صالح322726 79بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىمياده محمود سعيد28672 80بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىمروة جميل علي28395 81بكالوريوسالمارد العرتر

ة حمد نارص28495 ي141024الكرخ-بغدادأنيىنادي 82بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىبراء ابراهيم رشيد418429 83بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىضح جير ابراهيم456960 84بكالوريوسالمارد العرتر

ر احمد326596 ي141024الكرخ-بغدادأنيىمنال حسير 85بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشهد رائد عبد326810 86بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىمنار حكمت رشيد28712 87بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىغفران رحيم فهد419352 88بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىرسل صباح نوري28636 89بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشهد خالد محمدعلي416695 90بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىايناس اياد عبدالخالق445358 91بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشور عامر احمد326166 92بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىزينة مهدي خضير534755 93بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىنريمان علي عبدهللا444992 94بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشى سالم نافع445308 95بكالوريوسالمارد العرتر

ي علي534686
ى

ي141024الكرخ-بغدادأنيىرغدة شوف 96بكالوريوسالمارد العرتر

يا عماد جاسم417944 ي141024الكرخ-بغدادأنيىدال 97بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشى ضياء كمال326590 98بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىسارة مهدي خضير534757 99بكالوريوسالمارد العرتر

ر سعد قاسم322849 ي141024الكرخ-بغدادأنيىحنير 100بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىزينب جاسم مهدي418317 101بكالوريوسالمارد العرتر

اب عبيد28489 ي141024الكرخ-بغدادأنيىنور اذي 102بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىسارة حازم هاشم322472 لومالمارد العرتر 103دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىتبارك عباس نورالدين559266 لومالمارد العرتر 104دب



ر مزهر418352 ي141024الكرخ-بغدادأنيىهديل حسير لومالمارد العرتر 105دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىحنان هادي مصلح28597 لومالمارد العرتر 106دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشهد فاضل ابراهيم326876 لومالمارد العرتر 107دب

ي28681
ي141024الكرخ-بغدادأنيىاشاء عماد عوتر لومالمارد العرتر 108دب

سان علي326108 ي141024الكرخ-بغدادأنيىغطارف اح لومالمارد العرتر 109دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىريام سعد نواف327035 لومالمارد العرتر 110دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىرشا خضير عثمان545459 لومالمارد العرتر 111دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهاجر مظفر سعيد327014 لومالمارد العرتر 112دب

اب445175 ي141024الكرخ-بغدادأنيىريام شحان ذي لومالمارد العرتر 113دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىلينا علي عباس322844 لومالمارد العرتر 114دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىوسن محمود خلف28411 لومالمارد العرتر 115دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىسهاد محمد عطية28714 لومالمارد العرتر 116دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىرانية نشات صير419698 لومالمارد العرتر 117دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىايالف عماد جاسم545461 لومالمارد العرتر 118دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىضح عدنان حذيفه326847 لومالمارد العرتر 119دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهدى انمار يوسف326282 ةالمارد العرتر 120إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىزهراء يونس عزيز326096 ةالمارد العرتر 121إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىمريم محسن كاظم28428 ةالمارد العرتر 122إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىعالية احمد عبيد456318 ةالمارد العرتر 123إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىامنة محسن كاظم28429 ةالمارد العرتر 124إعدادي

اب418110 ي141024الكرخ-بغدادأنيىتركية ثامر ذي ةالمارد العرتر 125إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىرحاب عارف سلمان445109 ةالمارد العرتر 126إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهبة شاكر نعمة322841 ةالمارد العرتر 127إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىايالف احمد محمود28588 ةالمارد العرتر 128إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىنىه عبدالحسن خميس326909 ةالمارد العرتر 129إعدادي

ي322639 ي141024الكرخ-بغدادأنيىهدى سعد ناجر ةالمارد العرتر 130إعدادي

ر رعد عبد28447 ي141024الكرخ-بغدادأنيىحنير ةالمارد العرتر 131إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىحوراء شبيب علي28407 ةالمارد العرتر 132إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىتبارك محمد عبيد322782 ةالمارد العرتر 133إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىطيبة عادل كاظم28401 ةالمارد العرتر 134إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىشيماء جميل عطية326731 ةالمارد العرتر 135إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىمنال جميل عطية326896 ةالمارد العرتر 136إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهدى مجيد حميد456258 ةالمارد العرتر 137إعدادي

ر علي28507 ي141024الكرخ-بغدادأنيىاالء حسير ةالمارد العرتر 138إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهبة محمد عبيد322791 ةالمارد العرتر 139إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىتبارك محمد شاكر28494 ةالمارد العرتر 140إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىغسق سامي جمعة322744 ةالمارد العرتر 141إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهاجر نعمة خضير322953 ةالمارد العرتر 142إعدادي

يا محمد عواد326266 ي141024الكرخ-بغدادأنيىدال ةالمارد العرتر 143إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىهاجر رياض عايد326569 ةالمارد العرتر 144إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىسىه محمد محسن418019 ةالمارد العرتر 145إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىقطرالندى صباح نجم28698 ةالمارد العرتر 146إعدادي

ور326130 ي141024الكرخ-بغدادأنيىنور فائز ان ةالمارد العرتر 147إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىصفا احمد حميد534764 ةالمارد العرتر 148إعدادي

ر مزهر28399 ي141024الكرخ-بغدادأنيىهدى حسير ةالمارد العرتر 149إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى محمد شاكر28421 ةالمارد العرتر 150إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىاسماء احمد هندي327068 ةالمارد العرتر 151إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىتفى عالء عبدالجبار28465 ةالمارد العرتر 152إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىعلياء محمود منصور417921 ةالمارد العرتر 153إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىنورمان رياض طالب456239 ةالمارد العرتر 154إعدادي

ر عادل عليوي28685 ي141024الكرخ-بغدادأنيىحنير ةالمارد العرتر 155إعدادي



ي141024الكرخ-بغدادأنيىسارة عامر طالب326825 ةالمارد العرتر 156إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىمير سعيد حسون326698 ةالمارد العرتر 157إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىبراء رياض طالب322878 ةالمارد العرتر 158إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىكوثر فاضل عباس418346 159بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىخمائل عبدالمنعم محمد445287 160بكالوريوسالمارد العرتر

ي141024الكرخ-بغدادأنيىاشاء كريم كاظم322927 لومالمارد العرتر 161دب

ة كريم كاظم322922 ي141024الكرخ-بغدادأنيىسمير لومالمارد العرتر 162دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىبسعاد كريم كاظم444932 لومالمارد العرتر 163دب

ى فاضل جاسم322705 ي141024الكرخ-بغدادأنيىبرسر لومالمارد العرتر 164دب

ي141024الكرخ-بغدادأنيىرجاء احمد محمد322405 لومالمارد العرتر 165دب

يل429057 ر دخ ي141024الكرخ-بغدادأنيىازهار امير ةالمارد العرتر 166إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىنضال خالد محمد322685 ةالمارد العرتر 167إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىحمدية محمد علي444980 ةالمارد العرتر 168إعدادي

ي141024الكرخ-بغدادأنيىليل سامي مدلول322887 ةالمارد العرتر 169إعدادي

1دكتوراهالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد عمر شهاب307291

2دكتوراهالصمود141025الكرخ-بغدادذكرفيصل علي حسن417667

يف510057 3ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادذكرفائز فواز شر

4ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادذكرنبيل عبدالكريم نعمان509795

5ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحيدر علي محمود417700

6ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد قصي سالم89709

7ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد صبيح جاسم305649

8ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمروان حميد محمد445875

9ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد اسماعيل شحاذة509928

10ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد فؤاد شاكر510045

11ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادذكربالل سعدون حميد510006

12ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد صباح عودة445977

13ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادذكرسنان غسان سعيد307151

14ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد مجيد307484

15ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادذكرسيف عبدالكريم جاسم416083

16ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادذكرابراهيم سلمان رشيد509998

17بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمهند مالك محمد545650

18بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرفاخر مطرسر مهدي509948

ر509763 19بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعادل قاسم حسير

20بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد سالم خطل445674

21بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعبدالرسول مجيد داود89906

ي509760 22بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعالء هادي ناجر

ر حمد حمود460910 23بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحسير

24بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكروليد احمد محسن415906

25بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرصالح حسن علي415994

26بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرلؤي عباس شاكر510042

ان509925 27بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعلي عزالدين داراخ

28بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعلي شاكر محمود417485

29بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرسعد عبدهللا حمد445871

30بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرسداد طارق هاشم509913

31بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرقحطان لفته سليمان510015

32بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرياش محمد عبود509944

33بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكروسام عامر محمد545640

34بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعلي عباس زبالة417625

اس عزت خليل417574 35بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرنير

36بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكررائد سعدي محمود307434

37بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد مراد ابراهيم416037



ر89843 38بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرنذير يونس حسير

39بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد حسن علي510062

40بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرسعد حامد علوان415740

41بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد علوان417589

42بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالكريم عون417479

43بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكركريم نعيمة كشمر307498

44بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرفرقد جاسم محمد307200

45بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرايدن سامي خضير445926

46بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرماجد حميد ابراهيم416211

47بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكررياض احمد جاسم415774

ر509805 48بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرفراس طالل حسير

49بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعادل صالح حسن416488

50بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكربهاء عزيز مناور445701

ي445946 51بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعماد غانم ناجر

52بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد غانم محسن307240

53بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراسامة علي شاطي509808

ر89721 ي كريم حسير
54بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرهاتر

55بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراركان شحان خضير305548

56بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعمر عيىس عبدهللا89832

57بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعلي صباح عودة545612

58بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكركاظم حميد كاظم307162

59بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب احمد علي445574

60بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالحليم لطيف545600

61بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحيدر رشيد حسن510039

62بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراثير حميد محمد415885

ر545629 63بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد حامد حسير

ر صفاء ابراهيم417419 64بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحسير

65بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرابرهيم رعد ابراهيم417618

66بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمروان طه احمد307475

67بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد مؤيد خلف415703

68بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعلي حسن علي416179

69بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد نصير عبدالحميد509964

70بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرقصي عبدالهادي كاظم307461

71بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمود حبيب416024

ر445868 ر حسير 72بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرخلدون ياسير

73بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعامر مجول محمود305638

74بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرفهد زياد فخري445954

ر صبيح مهدي509776 75بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرالحسير

ي445866 ر هاد 76بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

77بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرابراهيم خليل مجيد305625

ر510040 78بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعلي حامد حسير

79بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرسلوان عدنان هارون509957

ر خضير احمد445790 80بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرياسير

81بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرامجد خالد نايف416066

82بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرثامر احمد جاسم509939

83بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعمر صباح عودة445982

84بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد شوان احمد509616

85بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرامجد نبيل محمدعلي510054

ي445867 86بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرجعفر صادق حماد

87بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد حمد حمود417562

88بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعثمان عبدالرحمن نعمان445922



89بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعمر احمد جواد417424

90بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراجدل خالد نايف416059

ور حميد حسن417639 91بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكران

ي ندى415812
ر

92بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراسامة صاف

93بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعدي جبار كفان509792

94بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكروائل مهند فياض305680

95بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد ستار جاسم445983

96بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرامجد حسن صالح416094

ر محسن علوان509967 97بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمعيى

98بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر رشيد صلوح545565

99بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحميد ياس خضير415782

100بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرخطاب طه احمد415961

101بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد حميد حسن416943

102بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعمر محمد احمد509788

103بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكررسول سلمان خلف307388

104بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراسماعيل باسم اسماعيل89849

105بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمثير احمد شبيب445715

106بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرياش يوسف احمد307564

ي جميل509989
ر

107بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد رصاف

108بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرقصي صالح ابراهيم545633

109بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرانمار عبدالجبار عبدالجليل445804

110بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر قصي عبدالمجيد416161

111بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعمر عطاهلل هندي415620

112بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمود سالم حميد415997

113بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدهللا محمد417760

114بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرفؤاد مهدي عبدالعزيز415794

115بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح احمد445993

116بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعمر سالم حميد416002

117بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرايمن طه محسن415939

118بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر سالم حميد415627

119بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالقادر محمد445952

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحميد عبيد حمود509778 120دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرجمال علوان مطر460845 121دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرلطيف كفان حسن545616 122دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد عون عبدهللا463464 123دب

سان ناطق فاضل509915 لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكراح 124دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحيدر حسن علي510078 125دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكراثير محمود جاسم456478 126دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرخضير احمد خضير305609 127دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرهيثم امير عبدالرزاق545658 128دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمهدي احمد عباس89774 129دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرباسم عبدالرزاق محمد89826 130دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد وليد غانم446017 131دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكراسماعيل خليل ابراهيم415971 132دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعلي محمد مثكال415724 133دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعدي حاتم عبدهللا510076 134دب

ر محمد545599 لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرصفاء حسير 135دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمدعزاالسالم عماد شعالن321977 136دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحيدر صفاء ابراهيم417450 137دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرشمد عبدالرحمن حسون305660 138دب

ر علي305574 لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرطارق حسير 139دب



لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد عدي حاتم416256 140دب

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرداود سلمان حمد509922 141إعدادي

ر416167 ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد محمد حسير 142إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن علوان307582 143إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرزياد زهير هاشم416103 144إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد علي احمد445998 145إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرفراس حسن احمد417274 146إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن صالح509980 147إعدادي

ر حياوي445865 ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرصدام حسير 148إعدادي

ر علي445855 1دكتوراهالصمود141025الكرخ-بغدادذكروسام حسير

لوم عاليالصمود141025الكرخ-بغدادذكرليث فالح حسن307373 2دب

3بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرزين العابدين عماد غانم445944

ر رشيد509919 ون حسير 4بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرالمام

5بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر وضاح رشيد417506

6بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد خالد نايف416075

7بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرهارون علي محمد416679

8بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكركرار حاتم عبدالرزاق509754

9بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعزام منير فاضل445892

10بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد عبداللطيف احمد445734

11بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحسام الدين حسان شاكر89856

12بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب حمدي رشيد89839

ر عبدالكريم علي305623 13بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرياسير

14بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحسام جاسم محمد445950

15بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحسام احمد محمد307431

ر طه509622 16بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرقاسم ياسير

17بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد محمود307526

ي509780 18بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعلي عداي حماد

19بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عماد كاظم89873

ر كريم نعيمة445795 20بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحسير

21بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحسن امير حسن545614

22بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعلي محمد علي307307

23بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد فارس هشام305569

24بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمازن حميد محمد415880

25بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر عماد سعيد415761

26بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعمر محمد عبدالرحمن510031

27بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر سالم اسماعيل509815

28بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعثمان صباح عودة416746

ي445594 جر ر شر 29بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

30بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدهللا علوان89846

31بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد محمد خضير305675

32بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر يحير خليل416205

ر حميد محمد415892 33بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرياسير

اب حمد89813 34بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعمار ذي

35بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكريوسف عبدالكريم جاسم560536

36بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكربارق حاتم عبدالرزاق509750

37بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعلي محمد رباط307169

38بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر حميد حمد417262

39بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراسامة احمد عبد509772

40بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد خضير305614

41بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعلي رعد علي307560

42بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرسلمان خليل عيدان445940



43بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمنتظر ضياء خليل445764

44بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد زكي509932

45بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر جاسم كاظم89732

46بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحاتم كريم سلمان307131

47بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمنذر محمود سلمان445695

48بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعمر احمد عالء307487

49بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرخالد شاكر سلمان545655

50بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالخالق محمود89759

51بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكروئام فراس عدنان89804

52بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرسلمان صباح عودة445979

53بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد عبدالواحد307557

54بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرامير حسن قهرمان89881

55بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد يحير حامد89720

ل417408 56بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكركرار محمد داخ

57بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرفراس احمد سالم415751

58بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمود خالد فائق415817

ر طارق داود445681 59بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحسير

60بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعباس هالل خليل416148

61بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حمد حمود305563

ر سلمان545597 62بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرقصي حسير

63بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي حسن510053

64بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد طارق داود445897

65بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد صباح نجم89810

66بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرشمد كامل خليل422990

ر544238 67بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكريوسف فاضل حسير

68بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد محمد قاسم415957

69بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرهادي صالح سعيد89789

70بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعمر علي حمد305612

ر رشيد509920 71بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرالحسن حسير

72بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكربراء طه محسن415927

73بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرضيف طالب محمد509809

74بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد جواد كاظم552557

75بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرقتيبة عدنان خضير509970

76بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرشيبان احمد سالم415746

77بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمثير عبدهللا علوان305641

78بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد هاشم جواد307553

79بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمروان رشيد طه509917

80بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرابراهيم سيف الدين ابراهيم417735

ر509933 81بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمثير حمد حسير

82بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد سعيد عزيز415837

83بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرداود عماد احمد509991

84بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر هاشم عباس416226

85بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكركرار حيدر كاظم307124

86بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرغسان يحير خليل417091

87بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرزياد عبد محمد509820

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكربالل علي عبد305667 88دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرصفاء سلمان طه416999 89دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعمار شاكر مهدي545566 90دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعامر مصلح حمود445957 91دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرميثم قصي عبدالمجيد416154 92دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمهند عدنان محمود463452 93دب



لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرنجم جمال علوان305651 94دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمود سلمان416015 95دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكراسحاق حسام حامد89717 96دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن احمد محسن28387 97دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرسلوان فاضل ابراهيم307096 98دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعمر احمد محمد307447 99دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد ستار حسن28378 100دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعثمان محمد علوان89799 101دب

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرصباح موفق نعيم89884 102إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكروطبان رعد يوسف545653 103إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد صالح510013 104إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر شاكر حسن545639 105إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرهمام احمد جاسم509796 106إعدادي

فقار رياض حبيب510070 ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرذوال 107إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرهمام رياض قاسم509986 108إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرطيف قصي محمدجواد545651 109إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكررياض ياس احمد307587 110إعدادي

فقار لؤي عباس416132 ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرذوال 111إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرسيف مهند عبدالرحيم415849 112إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحيدر كريم محمد417268 113إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرفهد طالل حمود415799 114إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرفاروق احمد محمد463451 115إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد حميد حسن545657 116إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرايمن غسان كمال545576 117إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد علي89770 118إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعثمان محمد طارق307335 119إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعمر عبدهللا حبيب415900 120إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعباس مهدي جدوع417719 121إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر سمير احمد417283 122إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمود صالح445670 123إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد شاكر سلمان305606 124إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا علوان416188 125إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرابراهيم جمال علوان305654 126إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد طالب محمد509807 127إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحيدر علي عبد305579 128إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرنامس امير كريم415709 129إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرابراهيم فاضل عطية307137 130إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعلي عبداللطيف احمد445728 131إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرسيف االسالم خليل ابراهيم509947 132إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرهمام قتيبة داود305662 133إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرشاكر احمد شاكر307563 134إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمود شهاب415853 135إعدادي

ر حاتم عبدالرزاق509959 ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحسير 136إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد ماجد محمد307513 137إعدادي

ر510073 ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعثمان علي حسير 138إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرسامر عصام ميخائيل89795 139إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر عباس حمد416009 140إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحيدر مصلح حمود445974 141إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكريوسف علي يوسف307319 142إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد داود عليوي509942 143إعدادي

ر510065 ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سليمان حسير 144إعدادي



وب وليد حميد445705 ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكراي 145إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعقيل عادل مهدي324026 146إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ماجد محمد307517 147إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد نهاد احمد510161 148إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعمار حامد سلمان446006 149إعدادي

ر نارص416049 ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 150إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن علي عبد446021 151إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد عطية307535 152إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد وميض محمدباقر89902 153إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرهارون خالد سلمان417435 154إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرسنان عبدالستار عبدالرحمن509822 155إعدادي

ي417541
ى

ف ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمهدي حيدر شر 156إعدادي

ر545630 ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد حسير 157إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز محمد فاضل445781 158إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمروان مجول محمود307183 159إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكراياد طارق محمد416578 160إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكراحمد لطيف كفان545564 161إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم حسن416924 162إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمود سلمان545626 163إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكريوسف عبيد ابراهيم545604 164إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعلي رياض علي510069 165إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرزيد مهند مالك545652 166إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكريوسف ناهض يوسف28692 167إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعلي نجم عبدهللا417583 168إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرصديق صباح عودة545611 169إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعلي اسعد علي509935 170إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرليث احمد محي307551 171إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكركرار صالح نصار445606 172إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد لطيف كفان545624 173إعدادي

ي509770 ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرليث عداي حماد 174إعدادي

ي416553 ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي حرتر 175إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحسن فالح حسن509686 176إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرقصي محمود علي510033 177إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرانمار حمادي ابراهيم445930 178إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرسجاد طالب جاسم417111 179إعدادي

180بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرحميد علي حسن89745

181بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرانعام ثابت نعمان445786

182بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمنذر عبدهللا كاظم416713

183بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم مكحول415614

لومالصمود141025الكرخ-بغدادذكرعلي حيدر طه415790 184دب

ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرمؤيد محسن علوان307585 185إعدادي

ر417138 ةالصمود141025الكرخ-بغدادذكرسامر عبدالحميد حسير 186إعدادي

1دكتوراهالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىميسون صادق جعفر324220

2ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىليل عبدالكريم جيجان545688

اب509804 3ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىابتهال مجيد ذي

4ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىرسل مازن شاكر415728

ر417403 5ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىامنة علي حسير

6بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىبان شعالن رشيد416142

7بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىهيفاء مهدي عبد307190

8بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىهدى عزيز عباس509930

9بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسندس عبدعلي عباس415980



ر509790 10بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىفكتوريا عاشور عبدالحسير

ي عبدالقادر415913
11بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىايهان حفى

12بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسىه جاسم محمد417515

13بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسمر سعيد عالوي510048

الص سلمان حمد445889 14بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىاخ

15بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىمها صالح يوسف509973

16بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسهيلة كاظم شعيبث307504

17بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىشهرزاد عباس شاكر509741

ر415857 18بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىرنا محمد حسير

19بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىمىه جارهللا حاجم307437

ي عبدالسميع445995
ى

20بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىمها عبدالباف

21بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىمير خضير عباس307258

22بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسىه عدنان مجيد417604

23بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىرغد رجب حسن415697

ار محي عبدالحميد417393 ر 24بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىاعيى

25بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىزينب جبار حيدر305561

26بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىاشاء جاسم محمد307511

27بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىلينا عبدالجبار محمدحسن415680

28بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىهبة خلف فرحان445585

ر حميد307590 29بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسامية حسير

30بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىصابرين كاظم صالح89742

31بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىاشاء هاشم جواد307556

32بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىفردوس كاظم مجيد509938

33بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىامل جاسم حمد446015

34بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسهير ابراهيم عباس445863

35بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىعلياء حسن مرزوق305567

36بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىساجدة عبدالحميد سعيد445917

37بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىغادة طارق احمد545606

38بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىفضاء رعد سويدان415599

39بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىعبير قيس محمود307178

ر محمد445566 س حسير 40بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىاون

41بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محمد محي الدين445768

42بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىلقاء محسن علوان416196

43بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىجنان علي حسن445941

44بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىرؤى طارق عبد307508

45بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىبيداء ناهي محل307483

46بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىخالدة عيىس عبدهللا417493

47بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىبلسم عبداللطيف احمد445755

48بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسحر صباح موس415949

49بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىزينب اسامة نزار307567

50بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىرغدة مازن شاكر415738

ر417745 51بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسيماء هشام ياسير

ر509782 52بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىامال خلف حسير

53بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىغفران عبداالمير نضت417612

54بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىاالء مصطفر احمد545620

55بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىعفاف احمد فائق417529

ي417579 56بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىانتصار خالد زبير

57بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىنور علي عبد305626

58بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىهديل نبيل محمدعلي510075

59بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىفاطمة مصلح حمود445959

ر307185 60بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىايالف عباس حسير



61بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىغسق سعد محمدباقر545569

62بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالرزاق عبد415690

63بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىمريم محمود عزاوي307531

64بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىطبية جمال داود445884

65بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىايات جمال داود445880

66بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسارة كريم عباس552626

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسلم اسماعيل ابراهيم416250 67دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىصديقة كريم جبوري305669 68دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىهيام علي خلف463466 69دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىاالء جاسم صالح510035 70دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىنجالء عبدالرزاق عبدالشكور417895 71دب

ر307468 لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىمير حسن حسير 72دب

ة فيصل مطرسر509785 لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسمير 73دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىعالية شكر علي509781 74دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىعواطف شاكر محمود416233 75دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىاسماء ابراهيم عباس417413 76دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسيماء عبداللطيف احمد445748 77دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسوسن مرشد حمد445972 78دب

ج حميد سعيد457990 لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىاري     79دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسهير رباح احمد445720 80دب

ر509926 لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىزمن عبدالرحمن حسير 81دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىهدى عبدالعباس عطية446024 82دب

ر اسماعيل تراو509619 لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىنيفير 83دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىابتكار صابر سالم307544 84دب

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىحاسمه هزاع محمود445969 85إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىشذى قاسم حسن89897 86إعدادي

ي كشاش445698
ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىامنة راصر 87إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىفاطمة علي نارص510011 88إعدادي

1ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسىه عرفان عبدالرحمن510060

2ماجستيرالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىصفا عبدالستار علي545573

3بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىعذراء قاسم محمد305622

4بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىشيماء حامد جاسم560534

ج مشعان حميد510009 5بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىاري    

6بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىزينب ابراهيم حميد417304

7بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىايالف عبدالكريم جاسم561350

8بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىهبة رشيد صلوح415943

وق احمد صالح416219 9بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىشر

10بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالكريم علي307427

11بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىلينا محمد عمران89854

ي307525 12بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىفاتن سعد هاد

13بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىايمان محمود سلمان545627

14بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىاالء محمد سلمان89765

ر فاضل89818 15بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىنىه ياسير

16بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىاية خالد خلف417250

17بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىمريم علي حسن305633

18بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىوسن خالد عبدهللا416243

19بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىمريم ابراهيم سلمان415830

20بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىنغم علي عبد305575

21بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىاسماء محمود احمد509950

22بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىصبا عبدالكريم كمر307574

23بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىجوان حسن قهرمان89891



24بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىنبا عبدالستار علي545574

ر416031 25بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىمها فالح حسير

26بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىنور خالد ابراهيم307490

27بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىشى علي حسن510051

28بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىنىه عبدهللا علوان89754

29بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالكريم علي305621

30بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىرغد حسان شاكر307231

ر فاضل89711 31بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىهدى ياسير

32بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىفرح جمال خضير418221

33بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىرغدة امير كريم89782

34بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىشهد جاسم كاظم89724

35بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسالي هاشم عباس417752

36بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىشيماء حمود ابراهيم307214

ر نزار عبدالكريم417461 37بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىيقير

38بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىغسق عمار احمد307507

39بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىفاطمة يحير خلف417431

40بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىهديل اسماعيل منصور445911

41بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىغسق عدنان خضير510036

42بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىرسل ضياء جاسم417399

43بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىفاطمة امير حسن415667

44بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىامنة عبدالوهاب عبدالرزاق445778

45بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىغادة هاشم عباس417704

46بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىزينه ابراهيم سلمان415825

47بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىابرار حاتم عبدالرزاق509625

48بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىزهراء عطاهللا جميل417630

49بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىدعاء خالد خلف417257

50بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىايمان عبدهللا علوان89750

51بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىرؤى عبدالكريم علي305617

52بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىرشا رمزي جاسم458005

53بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىعذراء عطاهللا جميل307453

54بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىساره طارق داود445689

55بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسهير عبدهللا علوان415715

56بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حمود ابراهيم415672

57بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىطيف عدنان خضير509911

58بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىهالة ضياء جاسم417556

59بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالرزاق علي415770

60بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىرغد عادل عطاهللا417497

61بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىنور فيصل هاشم446010

62بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىنور ابراهيم حميد417312

63بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىنازك ليث عبدهللا446019

64بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىخولة علي عبد305615

65بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىابتهال نارص محمد416110

66بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىنور علي حسن307500

67بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىعلي محمود عليوي417685

68بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىضح اياد احمد89862

69بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسارة عبداالمير اشهاب305627

70بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسارة عبيد ابراهيم545642

71بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسحر رعد مجيد445859

72بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىبيداء مجيد عوده89821

73بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىزهراء جاسم كاظم89735

74بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىشيماء علوان حسون551773



75بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىهبة محمد احمد510066

76بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ضياء جاسم417386

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىبسمة محمدسامي صديق305656 77دب

ية عبدالمجيب عبدالحق545618 لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىدان 78دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىريام محمود سلمان445934 79دب

ي307424
ى

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىريام ايهاب شوف 80دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىبشائر عبدهللا علوان305644 81دب

اس حمزه اسماعيل523156 لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىنير 82دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىعبير محمد احمد417519 83دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىرنا حكمت محمود417664 84دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىحال داغر فرحان305631 85دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىمها رمزي جاسم458009 86دب

لومالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىمروة اسامة محمد415921 87دب

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىزهراء حيدر كاظم307593 88إعدادي

ر حميد حسن445793 ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىحنير 89إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىاسيل محمود علوان305553 90إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىتيسير احمد علي545570 91إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىمريم علي عباس445873 92إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىرؤى حمادي ابراهيم445902 93إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىخلود شاكر سلمان305555 94إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىمروة محمد سلمان307115 95إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىزينب رشيد حميد509818 96إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىتغريد مجيد جاسم89867 97إعدادي

ر305550 ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىنورس مشعل ياسير 98إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىزينب حميد عبيد509726 99إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىنرسين شاكر حسن545637 100إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىزبيدة فالح حسن552838 101إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىنور عبدهللا علوان415807 102إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىرباب احمد عبدالواحد545603 103إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىعذراء سلمان حمد417730 104إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىايمان فيصل حسون416465 105إعدادي

د سامي307356 ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىنور دري 106إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىاشواق زوين سلمان305558 107إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىبشائر حمادي ابراهيم445903 108إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىايمان لطيف كفان545622 109إعدادي

ق ابراهيم446008 ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىنبا مرسر 110إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسحر عبدالكاظم حزام416448 111إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىابتهال شاكر حسن545635 112إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىهدى عبدالقادر عبدالرحمن509801 113إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىريا عبدالستار عبدالرحمن509629 114إعدادي

ي509737 ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسارة عداي حماد 115إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىاية رياض عيدان416432 116إعدادي

117بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىعال عبدالمناف توفيق89779

ب مجيد445947 118بكالوريوسالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىمها ذي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبد فرحان445708 119إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىسىه عباس محمد415758 120إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىمير خالد عزيز417570 121إعدادي

ةالصمود141025الكرخ-بغدادأنيىرويدة عدنان سلمان446012 122إعدادي

1دكتوراهألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراسعد عبد حسن359544

2دكتوراهألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرامير فخري عبد533285

3دكتوراهألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرسالم عبدالجليل والي360200



4دكتوراهألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرقصي احمد صبحي533256

5دكتوراهألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرشمد مهدي علي280996

6ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرخالد عبدالستار جير301678

7ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعالء نجم عبود437717

8ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد نجم عبدهللا559354

ر359814 ي حسير
9ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرصالح عبدالغير

10ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكررضا كريم محمد437584

ر213209 11ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي محمد حسير

12ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد كريم حسن533265

13ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرياش محمد كاظم437255

14ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالخالق علوان213315

15ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر خليل عبدالصاحب437285

16ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر صفاء مهدي359740

17ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد علوان533254

18ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكريونس محمد عبد358387

ر قاسم محمد213590 19بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعبدالحسير

20بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي عناد عطية533287

21بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي نوري ابراهيم213337

22بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرميثم قاسم محمد213836

23بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر كامل عبود213989

24بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي ابراهيم شبيب357528

25بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي فالح حسن358433

26بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحسن احمد437094

27بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعمر صالح الدين سلمان359911

ر213278 28بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرخالد نوري عبدالحسير

29بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكررائد جهاد مطر359324

دين محسن محمدعلي213449 30بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعمادال

31بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود محسن357215

32بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحيدر حلمي عبود213557

33بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرميثم عبدالزهرة بهاء213329

34بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد عبداالمير خضير359134

ر280982 35بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرنبأ كامل محمدحسير

36بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرقاسم مهدي جواد359892

وري صالح281062 37بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعامر ام

ي عبدالكريم213243
38بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد غير

39بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرهادي حميد مجيد359833

ر رسول مهدي280990 40بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسير

ر جعفر صادق213929 41بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسنير

42بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد خلف صالح359458

43بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحيدر صبحي شهاب437396

ر301693 ر جواد حسير 44بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسير

45بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي حمزة كاظم437236

46بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرثامر علي باقر213410

47بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرفراس هاشم صادق280764

48بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعماد جواد محمود360033

49بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبداالمير جواد437463

ر حسن صالح280963 50بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسنير

51بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحامد كاظم جواد213525

52بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرسامر قاسم عبدالرسول213705

53بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرسعد صبار عطية437248

54بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعادل عوفان علي533245



55بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي نجم عبد480373

ي358943 56بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل عبدالهاد

57بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحيدر موس محمود213912

ر صالح محمدمهدي437436 58بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسنير

59بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرجواد هادي جواد213271

وري480362 60بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر شاكر ام

61بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن عبدالجبار358788

62بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرايهاب عزيز صالح358139

63بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعباس عدنان هاشم359188

64بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد جعفر جاسم213822

65بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعمران موس محمود358493

66بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد عبيس خضير213220

ر360102 67بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد توفيق حسير

68بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرخلدون صبحي خزعل437422

69بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد رشدي حميد533281

70بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي مصطفر جواد358479

ي437333
71بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمهند محمد ماصر

غام سلمان محمد280711 72بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكررصر

73بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي غالب سعدي فرحان213430

74بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعباس محمد جاسم280799

ر357372 75بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرياش علي حسير

ي550488 76بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد سعدي هاد

77بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد ضياء جعفر359388

78بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرليث حسن بكر437484

79بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد عامر عبداالمير213419

80بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعقيل مهدي محمد213937

81بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعماد اسماعيل ابراهيم359293

ي280913
ر غير 82بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالحسير

83بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرسجاد علي رضا213269

84بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكروليد عبدعلي محمد280900

ر علي213985 85بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

86بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم محمد213341

87بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسن هادي حميد213917

88بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد صائب محسن533225

ر437344 89بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكريحير عدنان حسير

90بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحيدر عماد خليل480273

91بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عباس359228

92بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحيدر صالح كريم533289

ر عباس436991 93بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

غام عبدالفتاح محمد213383 94بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكررصر

ي358929
95بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرياش نبيل عبدالغير

96بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل ابراهيم359799

97بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرنافع فالح حسن360092

98بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسن حكمت عبدالصاحب480357

ي359342 99بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرالوليد خالد حمود

100بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرامير بالسم حميد280706

101بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد مهدي محمد533235

102بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحكمت عبدالصاحب محمد213291

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرجنان جير علي281039 103دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرلؤي كاظم محمدعلي533301 104دب

ر محمد301432 لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 105دب



لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحيدر جواد عطية213403 106دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان فياض213827 107دب

ي358800 لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرماجد عباس عبدالنير 108دب

ر359077 لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعالء خزعل حسير 109دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحيدر باسم محمد280975 110دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراثير عباس نضهللا533257 111دب

ر281014 لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراسامة محمد ياسير 112دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمهند عمران كريم533222 113دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرزهير كامل حسن358990 114دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحامد رسول عباس213429 115دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرايهاب اسماعيل حسن359005 116دب

ر غازي سالم357330 لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسنير 117دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرميثم حمودي محمدعلي559582 118دب

ي213941
ى

ر محمود رزوف لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسير 119دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمنتظر صبحي مهدي280696 120دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي خالد حسن550481 121دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر خضير عباس213584 122دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي رسول مهدي213212 123دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرجاسم وسام جاسم437274 124دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعباس سعد نجم480341 125دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد عزيز راشد213336 126دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي نصير جاسم437268 127دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسن سعد عزيز533228 128دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراسامة رحمان موس359628 129دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي ابراهيم عبداالمير437499 130دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد علوان عباس533250 131دب

ون359267 ر محمد زب لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمعيى 132دب

ر يحير عالوي213699 لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسير 133دب

ر213514 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمدرضا محمدعلي عبدالحسير 134إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم علي359157 135إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرباسم عبدالرسول محمدعلي213678 136إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي اسماعيل خليل550478 137إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد جواد كاظم358860 138إعدادي

1ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد سعدي محمد357561

2ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسن علي رشيد213968

ي357523 3ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراسعد عادل عبدالهاد

4ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالقادر فاضل213407

5ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكريوسف كاظم عبد437261

6بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس سالم533264

7بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي محمدصادق عبدالرضا213285

8بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرغسان محمدجعفر سعد437668

9بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر بسام مرتصر213581

10بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكريوسف جميل عبدالزهرة213319

ر213924 11بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرجعفر عبدالكريم حسير

12بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد فراس علي213228

13بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكركرار منير كاظم533273

14بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالحليم علي359055

ي213957 15بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس هاد

ر عالء صادق213960 16بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسير

17بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي حيدر عبداالمير213667

18بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكررائد عبدالحليم علي359071



19بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكركرار نبا كامل213420

20بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرسيف عبدالكريم تاية359881

21بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرداود عبدالكريم داود533268

ي213425 22بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحيدر كاظم هاد

23بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمعاذ علي سامي301081

24بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرامير علي مهدي358873

25بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر صادق جعفر213933

26بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمهند فراس علي213231

27بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحيدر عامر عبداالمير213414

ر213551 28بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرميثم عبدالكريم حسير

ر علي213359 29بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسن حسير

فقار محمد جياد301516 30بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرذوال

31بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد ليث حميد437365

32بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراسحق عدنان حميد213391

ي213971 33بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد عباس هاد

34بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي حامد سلمان213586

35بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي جواد صادق280931

36بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمظفر صبحي مهدي359783

37بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي ثامر فاضل213639

38بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد ماهر جواد533740

39بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر هيثم عبداالمير213343

40بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر علوان طالب533279

41بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد ماجد عباس358826

42بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان جابر437577

43بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراوس جبار مهدي213964

ر281081 44بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل حسير

ر علي213262 45بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

46بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي احمد علوان533253

47بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد عبد437225

48بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسن جالل يوسف437023

49بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمدباقر محمد باقر437556

50بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز محمد عبد213839

51بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم علوان359645

52بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالباري حسن359468

53بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحيدر جاسم محمد213815

54بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي فرات عبدالرسول213398

55بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحيدر عادل عباس213344

56بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل عبدالعباس533276

57بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سالم عبدعلي358418

58بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد رضا مهدي213530

ي213520
59بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكربشير عبدالرزاق غير

ر323500 60بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمروان سعد حسير

61بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعمار كمال خلف280811

62بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمنتظر حميد نجم360016

63بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرغيث علي رضا213453

64بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد علي صادق360054

ر280688 65بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرسعد محمد حسير

66بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرسيف عباس علي281050

67بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدهللا جواد559349

68بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحيدر طاهر جير358719

69بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراسامة جواد محمد281085



70بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرصادق وليد خالد213193

71بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسن حميد مجيد533244

72بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرريسان مهدي محمد533744

73بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي محمد فرحان214013

74بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرامير عالء حبيب213439

75بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسام هالل ابراهيم437546

76بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد هشام خضر359686

77بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد حسن300953

ر حسن عزيز358783 78بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسير

79بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالباري حسن358852

80بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرموس عدنان حميد213388

81بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرالحسن هادي عبدهللا533269

82بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي رعد نارص280958

83بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرسجاد صاحب نجم301596

84بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسام عالء فليح358466

85بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرايمن محمد عباس358901

ر ابراهيم213915 86بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكركرار حسير

87بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمهدي علي مهدي533227

88بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي بحري علوان213981

ر داود عبد213945 89بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسير

90بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرامير محمد فيصل437588

91بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرغيث حيدر مجيد437084

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر قيس صالح301411 92دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي خليل حسون359200 93دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد هاشم عمران559351 94دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالكريم عبدالرضا358567 95دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبداالمير علوان359118 96دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرامير عبدالهادي مهدي301911 97دب

ر محمد301095 لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالحسير 98دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعباس نجم عبد480380 99دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعبدهللا صفاء صالح559352 100دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد عبداالمير علوان359100 101دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي فؤاد محمد359372 102دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد زهير محمد213349 103دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعامر محمد دعير480343 104دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم محمد213224 105دب

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عبد533231 106إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمدالجواد عادل عوفان437597 107إعدادي

ر213375 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكركرار علي حسير 108إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد حايف437661 109إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمدمهدي عماد رشيد300988 110إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمرتصر علي صادق559342 111إعدادي

ر عبدالرضا صاحب533208 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسنير 112إعدادي

ر بسام مرتصر359170 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسنير 113إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرامير اياد سعيد213247 114إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر حيدر مجيد436954 115إعدادي

ور رشيد559348 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد ان 116إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمرتصر جبار عبدهللا301752 117إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعبدهللا موفق عبدهللا437064 118إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرجعفر صباح جاسم437104 119إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد شامل كبسون213535 120إعدادي



ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد موس301350 121إعدادي

ر عصام حبيب358685 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرالحسير 122إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمهدي علي مهدي533234 123إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحيدر عالء مهدي359041 124إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرجعفر ضياء جعفر359211 125إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرسجاد ماجد عباس358080 126إعدادي

ر عاشور280790 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 127إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فاضل ابراهيم301557 128إعدادي

ر281020 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد حيدر محمدحسير 129إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر ثامر علي533232 130إعدادي

ر عارف301393 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير 131إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبداالمير عبدالعزيز360118 132إعدادي

ر سعد صادق480261 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسير 133إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي ضياء جعفر359713 134إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي عادل هاشم213396 135إعدادي

ر علي مهدي533233 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسير 136إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرجواد كاظم جواد360134 137إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمنتظر عباس داود281054 138إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعباس علي ابراهيم437477 139إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي السجاد حسن عبدالجليل360153 140إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي مالك دعير213350 141إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي حسن علي437122 142إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي جابر عبدالرضا359729 143إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعزيز عامر عزيز437603 144إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمجتير محمد جليل213954 145إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمرتصر صادق عبدالصاحب358534 146إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسن حيدر جواد437650 147إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحيدر مناف عبدالكريم358405 148إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسن مظفر محمدعلي213999 149إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر ابراهيم محمد281046 150إعدادي

ر213365 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد حازم محمدحسير 151إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد جليل213951 152إعدادي

ر357845 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد سعيد محمدامير 153إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعيىس نزار نايف480259 154إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد منير كاظم533274 155إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمجتير ماجد عباس357993 156إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر يحير عالوي301069 157إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسن علي فاضل358170 158إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم حسن301311 159إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمدامير عبدالفتاح محمد533243 160إعدادي

ثم حسن213907 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرهاشم اك 161إعدادي

فقار خلف هاشم301059 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرذوال 162إعدادي

وري281061 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان ام 163إعدادي

ي480395 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد حامد ناجر 164إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد سمير محمد213433 165إعدادي

ر غازي358922 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 166إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمدباقر شمد مهدي213547 167إعدادي

ر عادل حسون213384 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسير 168إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد جعفر شهاب213901 169إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكريوسف جالل يوسف480336 170إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرامير عباس جاسم533742 171إعدادي



ر358580 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمجتير عماد حسير 172إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرصادق جعفر شهاب437700 173إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي شمد علي437691 174إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسن سالم محمد280820 175إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمقتدر ماجد باشا213537 176إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي رضا محمد جاسم357293 177إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي ليث ابراهيم280850 178إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد زهير كريم213258 179إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم حمه رسول437306 180إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعباس عادل فيصل533205 181إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد فالح علي213267 182إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسن عالء خليل213355 183إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي عادل قاسم359763 184إعدادي

ر عباس عبدالمجيد213265 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسير 185إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز جاسم حسن280858 186إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي صباح قاسم550487 187إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرسجاد قاسم فرحان301053 188إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر عادل رشيد300964 189إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالسالم تايه358693 190إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرصادق احمد سالم358773 191إعدادي

ر301789 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرابا الحسن باسم حسير 192إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعباس احمد علوان533251 193إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراحمد محمد ابراهيم360000 194إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراسعد كاظم مهدي480367 195إعدادي

ر عادل قاسم213363 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسير 196إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعمار وضاح رعد359354 197إعدادي

ر قاسم559350 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 198إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرموس الكاظم عبدالكريم حسن213645 199إعدادي

ر حامد عبدالمجيد281091 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحسير 200إعدادي

ر عباس357260 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمرتصر حسير 201إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد بحري علوان213976 202إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمنتظر عبدالخالق محمد301841 203إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدعلي احمد533238 204إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمنتظر عدي حاتم533239 205إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرامير سعدي محمد437359 206إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد علي احمد جاسم301037 207إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكركرار عبدالكريم عبدالرضا437303 208إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرذر علي شاكر280757 209إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد سعدي محمد358105 210إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد رحيم كريم213322 211إعدادي

212ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرسعدون عباس عبدالحسن533241

213بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحيدر سلمان جاسم213393

214بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكراركان عبدالمنعم صادق437708

215بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرهيثم حبيب منصور281044

ون359028 216بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرسامر عبدالقادر ذن

217بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالمحسن تركي533255

ي280919
ي تفى 218بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالنير

ي فؤاد نارص358248
219بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرهاتر

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرمحمد دعير ساهي281070 220دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرامجد جعفر طالب533305 221دب

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرياش عطية خلف357673 222إعدادي



ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرصباح ابراهيم كريم437471 223إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرميثاق علي عبد213542 224إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحازم هادي جواد533293 225إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرعلي حميد رشيد213596 226إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادذكرحميد نجم عبد359019 227إعدادي

1دكتوراهألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء صبحي خزعل437425

2ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىهند صادق جعفر280693

3ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىرواء خليل حسون358370

4ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزينة ميثم عبدالرحمن280883

5ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىشفاء سالم حميد437673

لوم عاليألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسعاد كاظم منصور280937 6دب

لوم عاليألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزينب كريم محمد437562 7دب

ر397965 8بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىفاتن توفيق حسير

9بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسعاد حسن جمعة533296

ة عبدالحسن حسون213573 10بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسمير

ي قدوري437415 11بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىمائدة عريير

12بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىفاطمة جودة رضا213655

13بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىرنا جعفر احمد559578

14بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىخلود فرحان عباس533236

15بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىرنا حامد سلمان281005

16بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىلبير مصطفر جواد480349

17بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىوالء سعيد علي280907

18بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىليل كريم محمد437570

19بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىنهاد سعيد حسن559585

20بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىازهار عباس علوان533261

21بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىنغم عبداللطيف عبدالرضا213236

22بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىندى كريم علي213974

23بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىبلسم يوسف اسماعيل437337

24بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاشاء عامر منعم358507

ر213623 ي حسير
25بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالغير

26بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىرنا علي سبع301545

27بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىرنا صبحي شهاب437534

ون358448 اس محمد زب 28بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىنير

29بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىبراء محمود اسماعيل406231

30بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىهند عبدالكريم جمال360171

31بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىايمان كاطع محسن437320

32بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزينب علي مكي213708

مة213443 33بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىابتهال حبيب عبداالئ

ي محمد533291
34بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىلقاء وصفر

35بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىمير مهدي حسن533229

36بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاالء عبدعلي جياد281057

37بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىمهدية خليل ابراهيم437291

38بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىعلياء عامر كاظم280862

ر علي301866 39بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىصابرين حسير

40بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاشاء عباس خليل213255

41بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىهديل يحير عالوي213671

42بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىرباب لؤي كاظم213237

ي359277 ر هاد ر حسير 43بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىحنير

44بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىتقوى محمدصادق عبدالرضا533240

45بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىوالء صادق محمد533272

46بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء ابراهيم عبداالمير437388



ر533248 47بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسحر عبدالزهرة عبدالحسير

48بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىنور عباس خضير358597

ودي مهدي213994 49بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزينب اي

50بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالكريم تاية533275

علي358604 51بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىمآب غياث مير

ر437615 لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىانتصار راهي حسير 52دب

ر جواد301327 لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىليل حسير 53دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىبتول صادق محمود533242 54دب

ر محمدعلي213367 لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىباسمة حسير 55دب

ر281000 لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزينة ابراهيم حسير 56دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىلمياء جمال محمدموس437353 57دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىكفاح اسماعيل مؤمن480265 58دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىورود خليل ابراهيم213512 59دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىانطالق عباس عبدالرسول214007 60دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسندس عبد كاظم358907 61دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزينة حسن عيىس301734 62دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىعلياء عباس عبيد437300 63دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىتفى عزيز محمد559353 64دب

ر ظاهر533247 لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسهاد حسير 65دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىبتول سعدي كاظم281067 66دب

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىشذى فرحان عبداالمير213628 67إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىفضيلة محمد عبد359582 68إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىجنان كاظم مهدي533591 69إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىوئام محمدحسن عباس550484 70إعدادي

ي طعمة359060 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىفاطمة لعيير 71إعدادي

1دكتوراهألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاسماء صائب محمدجواد280705

2ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ماجد محمد437280

ر480383 3ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاية عالء حسير

4ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىحوراء عصام محمدمهدي301208

5ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىغفران جعفر اسماعيل213909

ر437114 يا علي عبدالحسير 6ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىدال

7ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىامنة سلمان محمد280837

8ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىعلياء صائب محمدجواد280703

9بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىمريم جعفر صادق213204

10بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء عصام حبيب358393

11بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىابتسام جعفر اسماعيل359863

اس علي عبداالمير533259 12بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىنير

13بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي حاتم213325

14بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىمروة غسان مهدي280893

15بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ضياء محمد214017

16بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسىه عباس عبيد358590

17بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىمينا حسن بكر437475

18بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء عالء صادق213194

يا باسم حسون359509 19بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىدال

20بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسارة اسعد حسن359148

ر نعمة جاسم437629 21بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىحنير

22بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاية اركان عبدالمنعم358978

23بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىايالف محمد عباس358891

24بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىمرسة حامد شاكر301189

25بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء عماد هاشم301581

26بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىنور اسماعيل ابراهيم280872



27بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالسادة محمد213682

28بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسارة حامد مصطفر301861

29بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىفرح مهدي عباس213694

30بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد فرحان213631

31بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىمينا حامد شاكر213663

ي281025 32بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاية احمد هاد

33بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىرسل كاظم جواد559344

34بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىريم سعد منعم281042

35بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىحوراء مزعل حميد437245

36بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزينب ممدوح حلمي533283

37بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزينة هاشم طالب360080

38بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىفاطمة مؤيد خضر213400

39بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزينب عادل قاسم213298

40بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسارة حميد نجم358960

41بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاشاء احمد سليم213240

42بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاشاء سالم يونس213992

43بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىرحاب رياض رحيم359486

44بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىتبارك محمدصادق عبدالرضا533736

45بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىفاطمة جعفر مهدي437621

46بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاسماء مجيد حميد301568

47بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىمريم عمر صالحالدين533300

48بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسارة كامل رشيد480403

ر360066 49بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىشهد سعيد محمدامير

ر213373 50بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاشاء جواد حسير

51بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزينب نعمة جاسم437410

52بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىهنادي علي ابراهيم480533

53بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىبتول باسم جهاد307528

ر280804 54بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىتمارة علي عبدالحسير

55بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاية صباح ابراهيم281076

56بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىهاجر حميد محسن358522

57بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىمالذ عادل احمد480399

ر علي533309 58بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىورود حسير

59بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء صائب محمدجواد280716

60بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىهالة عبدالسادة محمد301783

61بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىغدير فارس فريد533230

62بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسارة عالء صادق213200

الم عبدالكريم حسن213962 63بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاح

64بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىمفاز عادل صالح280903

65بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىبراء صبحي خزعل437317

66بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىجوهره بشير حسن559339

67بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاشاء هاشم عمران213417

68بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء كريم غضيب359526

ر437636 69بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسال علي عبدالحسير

70بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىمروة عالء سلمان357725

ر358557 71بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىرونق ابراهيم حسير

72بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسجا حاتم محمد213227

73بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسحر شاب محمدعلي213608

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد فير213376 74دب

ي280946 لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حسن هاد 75دب

ر437373 لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىنور حيدر حسير 76دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىهناء حامد سلمان280878 77دب



لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاالء حاتم محمد213295 78دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىتقوى هاشم علي213254 79دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىغدير محمد برير باقر360176 80دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىفرح طارق محمود280834 81دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىمريم فالح حسن213275 82دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىحوراء محسن علي359851 83دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىهاجر حميد نجم358966 84دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىشيماء جعفر شهاب300996 85دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىشهد مهدي عباس213720 86دب

لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء بحري علوان280825 87دب

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىرقية حميد مجيد359700 88إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسارة حميد محسن358541 89إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاسماء محمد حسن280816 90إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىمها قاسم حمةرسول437312 91إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىشهد احمد سلمان213369 92إعدادي

ر533307 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسهاد جواد حسير 93إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىنور كرار عباس358278 94إعدادي

ر300910 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىشمس محمد حسير 95إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىرقية محمد دعير280950 96إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاساور عبدالكريم ثجيل280766 97إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىتبارك حافظ علي301366 98إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىدعاء عادل هاشم301219 99إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء نزار مزهر213541 100إعدادي

ي437430 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىنور حسن هاد 101إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىرؤى مازن سليم300926 102إعدادي

ر عبدالهادي مهدي213205 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىبنير 103إعدادي

ة قادر محمد559345 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىامير 104إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىحنان عبدالخالق محمد281032 105إعدادي

ر شاكر359597 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسير 106إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىتبارك علي عبدهللا357595 107إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىبراء علي كاظم213434 108إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء سالم يونس301837 109إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىنبأ مضر ابراهيم437030 110إعدادي

دين محسن213688 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسحر عمادال 111إعدادي

ر مصطفر301017 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسير 112إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىايناس كاظم جير301663 113إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء حيدر داود213379 114إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء جاسم محمد213611 115إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىيمام علي ابراهيم403839 116إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىرسل مهدي عباس357870 117إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزكية عماد جواد213713 118إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزينب علي رجب359564 119إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزينب شمد مهدي358730 120إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىحوراء جعفر شهاب213218 121إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىفاطمة اسعد حسن480254 122إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء عباس عبيد358708 123إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاشاء نظير محمدعلي301502 124إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىميمونة محمدبرير باقر360191 125إعدادي

ر213600 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىنقاء عادل حسير 126إعدادي

ي357618 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزينب طالل هاد 127إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىتبارك صباح ابراهيم213286 128إعدادي



ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حازم محمد213921 129إعدادي

ي533303 ر هاد ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىعائدة حسير 130إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىمريم عباس عبدالجليل281011 131إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاشاء عزيز علي533298 132إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىرقية اسعد حسن480393 133إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىبتول جميل عبدالزهرة301929 134إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىالهام احمد زيدان533266 135إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزينب حكمت عبدالصاحب533743 136إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محمدابراهيم خليل214002 137إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزهراء فاضل قاسم437231 138إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىهدى عالء سلمان358738 139إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىطفوف قاسم عبدالرسول357798 140إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىناز مضر ابراهيم437038 141إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىجنان عباس عبيد437006 142إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىغدير احمد سليم301529 143إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىمريم مؤيد خضر533249 144إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىهدى باسم كاظم359241 145إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاية هاشم كاظم533213 146إعدادي

147ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىاكرام نوري مصطفر359818

ر شاكر359611 148ماجستيرألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزينب حسير

149بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىرجاء فضالهلل نهاب437447

150بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىمرفا خلف غيالن437323

151بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىلبير حسن جواد280700

152بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىشيماء نجم عبد480378

153بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىنضال سعيد حسن358767

154بكالوريوسألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىسعاد احمد كاظم533738

ر جمعة533271 لومألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىشذى حسير 155دب

ر213446 ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىساهرة خزعل حسير 156إعدادي

ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىامل صالح مهدي480387 157إعدادي

ي437681
ةألكاظميه األول111026الكرخ-بغدادأنيىزينة داود عبدالغير 158إعدادي

ر183233 1دكتوراهالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرليث عيىس ياسير

2ماجستيرالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد مسلم355680

ي414136 3بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرهيثم نعمة حمود

4بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرباسم جواد كاظم355939

5بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرفاضل خضير عباس445184

6بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحسن حبيب سمير402199

7بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرضياء هاشم محمد183167

8بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمحمد هادي حسن183182

9بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكروعد سوري حمد355919

10بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمؤيد رشيد سلمان356156

11بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم حسن280486

ر جاسم533551 12بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرسعد عبدالحسير

13بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعالءالدين عارف عبدالرسول355855

14بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرقحطان مرجان عيىس183219

15بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرابراهيم عالء جاسم183338

16بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل مؤنس183304

17بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرجاسم محمدجواد مرزة280462

ي280403 18بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرياش علي صير

19بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرجواد محمدابراهم رسول402043

20بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكراحمد الحارث خليل280604

21بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالعباس حاتم402156



ر مرتصر280480 22بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحيدر حسير

ي473606
23بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاضل غير

24بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكررائد عبدالسجاد جاسم551293

ي402301 25بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرامجد محمدعلي جود

26بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكررافل فاضل عبد280593

ر علي حسن533573 27بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحسير

28بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرخالد اسماعيل خليل282543

29بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمحمد عايد عبود533567

30بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمهدي شاكر عبدالصاحب402336

31بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحسام ميثم رشيد445203

32بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعادل محمد عبد355993

ر باسم علي402268 33بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحسير

34بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم جواد533543

ي محمود354095 لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرميثم ناجر 35دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم خضير عباس551289 36دب

ر551287 لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدعلي محمدحسير 37دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعمار باقر سلمان183212 38دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد سالم280506 39دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن عبود356001 40دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس كنو183178 41دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعباس علي حسن533516 42دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعمار سعد صالح356073 43دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق رحيم احمد280467 44دب

غام محمد مسلم355649 لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكررصر 45دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرسجاد سعدي جاسم326359 46دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحيدر صادق جعفر326349 47دب

ر280566 لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكركرار جعفر حسير 48دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرنارص فوزي عبدالرضا355977 49دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمهند سالم فرحان533561 50دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعمار محمد صادق353962 51دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمصطفر عماد عارف280533 52دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكراسامة منذر عباس183179 53دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحيدر رياض محمدعلي183240 54دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل عبدالحميد280411 55دب

ر356055 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعمار ابراهيم حسير 56إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن حبيب355720 57إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرامير حسن كاظم533531 58إعدادي

1بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمصطفر رعد صاحب402099

2بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمحمد قحطان عبد355693

3بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرايمن هيثم نعمة414174

ر559701 4بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكراحمد مهدي عبدالحسير

5بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمصطفر عماد طالب414247

ر علي551285 6بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكركرار حسير

7بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحسن هيثم نعمة414279

8بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمحمد مؤيد عباس183153

ي445121 9بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرغيث عمار عريير

10بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدعلي احمد356013

ر نجم280433 11بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكركرار حسير

12بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرطه حيدر نجم183192

13بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرسجاد عباس حاتم533525

14بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحسن ستار صالح183234



15بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعلي محي حسن280497

16بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرجعفر سامي جعفر183329

17بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكراحمد حيدر نوري533553

18بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمحمد جابر معتوق280428

19بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمحمد ناهض عبداالمير402017

20بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحسن اياد جعفر183247

ر علي شاكر326127 21بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحسير

ر183217 22بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرزهراء مهدي عبدالحسير

23بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحسن عباس حسن183112

24بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكركرار حيدر صالح183159

ي402052 25بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحسن مصطفر هاد

ر رضا183193 26بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرفاضل عبدالحسير

27بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعمر باسم يوسف280571

ر جواد402281 28بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالحسير

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكركرار صفاء هالل533720 29دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرظافر سلمان رشيد280588 30دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحيدر سعد علي183200 31دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرزيد علي عارف356084 32دب

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حيدر نجم183157 33إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكراحمد هيثم اسهيل355831 34إعدادي

ر منصور326245 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي حسير 35إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمهند عبدالكريم علي533708 36إعدادي

ر اركان جاسم326459 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحسير 37إعدادي

ر402236 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس محمدامير 38إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمرتصر علي ناهي280491 39إعدادي

ي183324 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعلي سعيد هاد 40إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرزيد قصي محمد559707 41إعدادي

سان حميد559702 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرفهد اح 42إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرسجاد عمار عبدالعظيم326296 43إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرموس محمد فخري533532 44إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق صباح مرزه183150 45إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم صادق356101 46إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمنتظر جمال عبد183166 47إعدادي

ور رسول183309 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرجواد ان 48إعدادي

ي445134 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرليث عمار عريير 49إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكراحمد ستار جابر533713 50إعدادي

ر445278 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرجعفر عزيز حسير 51إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرسجاد بالسم كاظم445164 52إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمقتدى نارصر محمد326440 53إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعلي رضا جابر معتوق353680 54إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعلي عبداالمير عبدالرضا183244 55إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكراكرم باقر فيصل355870 56إعدادي

ور صبحي353310 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمحمد ان 57إعدادي

يل اكرم طالب326530 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرجير 58إعدادي

ر هيثم اسهيل355808 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحسنير 59إعدادي

ر280399 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد عبدالحسير 60إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رشيد علي353291 61إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعلي سليم جاسم183209 62إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكراحمد صفاءالدين حمزة402184 63إعدادي

ي326285 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعلي رحمان صليحر 64إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي علي326468 65إعدادي



ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعلي قيس غفوري183253 66إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرسجاد مؤيد فاضل326187 67إعدادي

ر183332 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرفاضل عباس عبدالحسير 68إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالعباس حاتم326524 69إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرباقر سهيل حميد402318 70إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرسيف ماجد احمد402252 71إعدادي

ر مكي عتوك326143 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرامير 72إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحسن جعفر موس533566 73إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعلي صفاءالدين حمزة414206 74إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعمار ياش قاسم533547 75إعدادي

ي551291 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكركرار حيدر حمود 76إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعلي محمد جاسم326257 77إعدادي

ر هادي دروش326133 لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحسنير 78دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرقيس علي مهدي183314 79دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحسن خضر عباس280394 80دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكربسام فؤاد عبود183160 81دب

ر326465 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرمهدي علي حسير 82إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحيدر عارف رشيد280562 83إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرحيدر فاضل عباس353871 84إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرعامر عبدهللا حسون533714 85إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادذكرفالح حسن هاشم355841 86إعدادي

1دكتوراهالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىرفيف يوسف رشيد551292

ى خضر محمد353774 لوم عاليالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىبرسر 2دب

3بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىبتول حسن نعمة356023

4بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىايمان مدلول طالل183242

5بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىايمان صادق جعفر353987

6بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىشور كامل سلمان551282

7بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىنهلة عباس حميد183197

8بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىباسمة حسن علوان533541

9بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىشهالء روجي علي533517

10بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالخالق نعمة183284

11بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزهراء قاسم محمد183146

اب350027 12بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىهمسة فوزي ذي

13بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىورساء اركان حسن533536

14بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىمها نجم سلطان445224

15بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىاشاء سامي عباس183134

16بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىساهرة فاضل عباس280583

ي طه355789
ر

17بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىفاطمة صاف

ر356145 18بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىوالء نزار حسير

19بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىحور جواد كاظم402261

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىفريال فخري بريسم445220 20دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىنورية عزيز علي561381 21دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىاوهام عزيز محمود183322 22دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىهبة عباس كنو326366 23دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزهراء بدر وهاب326181 24دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىرغد حميد مجيد533534 25دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىعال قاسم عبدالسادة350270 26دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزينب علي عبدالحميد280607 27دب

ر533529 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىايمان عبدالرضا عبدالحسير 28إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىهاجر علي محسن183161 29إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىسناء فاضل عباس356119 30إعدادي



1ماجستيرالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىفرح عصام محمد326056

ر حسن533711 لوم عاليالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىرويدة حسير 2دب

ر مرتصر559705 3بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسير

4بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىضح احمد قاسم183155

ر رضا326270 5بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالحسير

6بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىيرسي عبدالكريم صادق445194

ي183139 7بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىغفران علي صير

ر محمدعلي280455 8بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالحسير

9بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىرشد حميد مجيد533539

10بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزهراء جابر معتوق326110

ر فاضل356038 11بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسير

12بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىمرام عبدالكريم عبدالعباس280516

13بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزهراء قاسم غازي183173

14بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىسحر مكي عتوك280576

15بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىندى فاضل عباس326231

ر183252 16بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىنبا رياض عبدالحسير

17بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىايالف حيدر نجم183190

18بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزينب محمود فرهود183334

ي عادل رشيد414227
19بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىصر

20بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىنبا حسن صادق280443

21بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىضح ابراهيم خليل183229

22بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالكريم مهدي183317

23بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىاشاء ثامر منصور559710

24بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىمروة محمد جابر183221

25بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىفرح عبدالكريم لطيف280451

26بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزبيدة هيثم سهيل183138

27بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىاسيل عادل جواد280423

28بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىنور عادل قاسم183116

29بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىتبارك هاشم حسن183296

30بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىسحر سجاد انصيف183299

31بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىامنة عالء جاسم326413

32بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزينة فاضل عباس183251

33بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالكريم صادق533521

ر356132 34بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىشيماء علي عبدالحسير

35بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىسبا سهاد صباح533033

ر326167 36بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىعذراء محمد عبدالحسير

37بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىنور حكمت خضير183320

38بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزهراء خليل باقر280510

39بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىاية محمد كاظم183281

40بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىنور فاضل خضير183151

41بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ناظر رسول183164

42بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىايناس محمد جابر183186

ر فاضل جبار353920 43بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىحنير

ي183269 لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىرباب سعيد هاد 44دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىرويدة رعد صبحي402210 45دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىنور حيدر فاضل355893 46دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىصابرين مهدي مسلم533616 47دب

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىرسل حامد فيصل183292 48دب

يا قابل مطرود183176 لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىدال 49دب

ر حميد183168 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىنور حسير 50إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىتبارك عماد طالب533712 51إعدادي



س محمد183312 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزهراء ان 52إعدادي

ر حسن كريم414266 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىام البنير 53إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزهراء هيثم سهيل183141 54إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزهراء ماجد شامل445146 55إعدادي

ر183238 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزينب رياض عبدالحسير 56إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىفاطمةالزهء قيس غفوري183255 57إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىهاجر محمود فرهود183336 58إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىهدى مؤيد رشيد356110 59إعدادي

ر رضا183276 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالحسير 60إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىسماء هيثم سهيل326095 61إعدادي

ر حامد علي533523 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىحنير 62إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى حيدر نوري445215 63إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىفرح حيدر نوري445228 64إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىغدير عبدالكريم صادق445113 65إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىفرقان حيدر نوري445232 66إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىسارة نجم عبدهللا183237 67إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىمريم عبداللطيف عبدهللا280477 68إعدادي

ر183235 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزهراء رياض عبدالحسير 69إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىتبارك عادل مصطفر326197 70إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىتبارك قاسم علي355752 71إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد عبدالسادة326434 72إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىسحر علي جهاد183203 73إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىفاطمة رشيد علي402003 74إعدادي

ر183183 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىمريم محمد عبدالحسير 75إعدادي

ر326398 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىسحر علي حسير 76إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىبتول صادق جعفر414112 77إعدادي

78بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىابتهال قاسم حميد354159

79بكالوريوسالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىامال مظفر حسن183191

لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىبيداء محمد مسلم355663 80دب

ة مهدي كاظم353377 لومالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىامير 81دب

ي533527
وز رسول راصر ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىفير 82إعدادي

ر حميد280522 ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىعذراء حسير 83إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىزينب صبار عبدالرزاق402227 84إعدادي

ةالكاظميه الثانية111027الكرخ-بغدادأنيىميثاق محسن عباس533570 85إعدادي

1دكتوراهالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد وليد صالح401109

2دكتوراهالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمثير فلحي حمود443665

3ماجستيرالسالم111028الكرخ-بغدادذكرسامر علوان رجب183072

4ماجستيرالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمروان رعد عبدالستار298438

5ماجستيرالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد رعد محمد298626

ي400846
6ماجستيرالسالم111028الكرخ-بغدادذكرغسان هشام جاتر

7ماجستيرالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد هاتف سالم183039

8ماجستيرالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحسن عبد298582

9ماجستيرالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم عبدالحسن533696

ر موفق عبدالرضا443683 10ماجستيرالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحسير

11بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد عبود364781

12بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرناظم حيدر علي281546

13بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرزاق محمد295265

14بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعدي هاشم عبدالرزاق557214

ي سعيد281519
15بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرزهير حفى

16بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد عبود فرج364956

ر علي موس551152 17بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحسير



18بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرفراس كريم جبار365053

19بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرسعد ابراهيم اسعد443718

بوس296916 20بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد دن

ر281492 21بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعمار علي حسير

ر530701 22بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكربهاء عبدالسالم حسير

ر نضهللا281579 23بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

ر زكي احمد530702 24بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرامير

25بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرفاضل عباس علوان400922

26بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرشمد علي عذاب365178

27بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعمار احمد جابر298747

28بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالرزاق صحن364815

وي281497 29بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد فائز بدي

ل حمدهللا183093 30بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمرتصر داخ

31بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعمار ابراهيم حيدر364345

32بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمنعم احمد جابر298923

33بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز عباس عودة401382

34بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرجنيد حمد عبدالرزاق298887

35بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرصميم مقداد عبود401308

36بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعمار ستار كريم361371

37بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح حسون400957

سان جير530718 38بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعالءالدين اح

39بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد عباس298640

40بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد حميد سلطان401356

41بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراكرم سلمان حسن298768

42بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي سلمان حسن401013

43بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراوس مقداد عبود443668

44بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد سعدي محمد533689

45بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد محمد حاتم559763

46بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد صفاء محمد533690

47بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرقصي راشد شاكر443822

ي296091
48بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمنتظر صالح عاتى

ي احمد جبار298519
49بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرهاتر

50بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعمار سلمان حاتم364588

51بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد عباس عوده365038

52بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمصطفر رعد عبدالستار295391

53بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرسالم فليح حسن281524

54بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمرتصر ناظم جياد364309

ر عبد حسن401377 55بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحسير

56بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرميثم عادل نجم الدين364761

57بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرليث سالم داؤد183025

58بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي عرموط عباس295317

59بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد401368

60بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالمحسن محمد183006

61بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكربراق رعد عبدالستار183113

62بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد صالح خليل443673

63بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمصطفر داود سلمان559789

64بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد حسن علي296749

65بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراياد جاسم عياي298093

66بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراسامة خلدون جميل365008

67بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد صالح مهدي297091

68بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد سمير هديب364443



69بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرسيف عبدالكريم رضا183104

70بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعمر طالب عبد299076

71بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكربارق شكاح خلف361577

72بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمصطفر صادق خلف183009

ي عباس281600
ى

73بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكروليد شوف

74بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمصطفر قاسم سالم298963

75بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرسيف اياد كاظم281577

76بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكركرار محمد عبد400898

77بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد اسامة حميد443740

78بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرخالد وليد صالح298380

79بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد طارق سالم361592

80بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعبداالمير حسن عبدهللا298580

81بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي محمد صدام361463

ي400883 لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكروسام قاسم حماد 82دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرسالم عون جواد299041 83دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرخليل خالد عبد298562 84دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكروليد خالد عبد183018 85دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد علي مهدي530715 86دب

ر علوان401120 لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكريوسف حسير 87دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرجواد كاظم جواد183121 88دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرخالد سمير فاضل443708 89دب

ر علي559779 لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالحسير 90دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمصطفر حرمل رضيوي281554 91دب

خ297033 لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرفاضل شالل فري     92دب

ي401271
لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد مناتى 93دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمهند محمد حاشوش361512 94دب

س خالد عبدالستار530704 لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكران 95دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرطه صبيح جير530713 96دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرقصي خالد يوسف443737 97دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعصام سامي حميد401424 98دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد محسن296238 99دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي خلف علي183076 100دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد محمد ابراهيم533694 101دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرسالم علي كريم281569 102دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحيدر قاسم خضير299025 103دب

ي علي298004
لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي وصفر 104دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرصادق جليل سلطان183123 105دب

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرنبيل ابراهيم صالح400861 106إعدادي

ر530705 ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعادل خلف حسير 107إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرزاق جدوع363745 108إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي زهير مجيد183097 109إعدادي

1ماجستيرالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد راشد شاكر443810

2بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرابراهيم صبار طارش183022

3بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم كاظم559771

4بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعقيل عباس اسود182985

5بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعباس عبدالكريم جواد400987

ر محمد جبار361527 6بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحسير

7بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعبدالستار رعد عبدالستار298433

8بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرسيف توفيق جارهللا364287

ي400874 9بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد حيدر ناجر

10بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمؤمل قاسم عبدالحسن443768



ر530660 11بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمنتظر عبدالكريم مفيى

نورين فوزي حميد281604 12بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكردوال

13بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي حيدر ياش299051

14بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرجعفر عادل رضا183079

15بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالحسن ثجيل443701

16بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعباس عماد خضير364522

ر علي كاظم183085 17بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحسير

18بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي فيصل محسن183005

19بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمنتظر جمال مهدي361415

20بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل رضا183124

21بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمهدي فاضل محسن297079

22بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكروضاح عبدالستار عبدالجبار443714

وي364498 23بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمصطفر فائز بدي

24بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمنذر داود سلمان559777

25بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي باسم محمود400618

26بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرجعفر جاسم حسن400912

27بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرسجاد عالء عبدالجبار281521

28بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد ثائر عبدالقادر443679

29بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعمر علي محمد365098

30بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرسعد عماد رضا401034

31بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمود سعد محمد530724

32بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالجبار عباس295605

33بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمصطفر مهدي جاسم530667

34بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد ياس خضير281571

35بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرامير شمىسي عبد551177

36بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعمر سلمان داود183058

37بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعمر جبار ابراهيم294914

38بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمود اوهام حسن281512

39بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمصطفر عالء احمد281479

40بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراثير شاكر محمود298591

41بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكربراء دعاء سامي298553

ي298533
42بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالكاظم راصر

43بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم عياي182983

44بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد ماجد عويد281590

45بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرشاكر علي عبد364132

ي281455
46بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرسيف رياض عبدالغير

47بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد عباس فاضل298522

48بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحيدر عماد حسن182984

49بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكركرار عامر خلف298645

50بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم بدر298508

51بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي كاظم298942

52بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكركرار رائد مهدي298391

53بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحسن سهر533692

54بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي محمد احمد281597

ي281474
55بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرفاضل عباس راصر

56بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمرتصر قاسم عبدالحسن443761

57بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمثير محمد سماوي364731

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحسام محمد جسام183043 58دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرطه سعد سلمان298894 59دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد هيثم محمد364247 60دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمصطفر طه عبدالوهاب183032 61دب



خ182993 لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي شالل فري     62دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعباس عبداالمير خلف296854 63دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي احمد جواد296791 64دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعبدالستار علي عبد364535 65دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعمر اياد طه364879 66دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكريوسف سالم عون298953 67دب

ر كاظم علي294424 لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحسير 68دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد باسم محمد443687 69دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرجابر كاظم علي183068 70دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد مجيد جليل443727 71دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرامير عمار محمود559785 72دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد حازم عبود361482 73دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحيدر ضياء حميد183064 74دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسن530698 75دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمدالمهدي جاسم محمد298906 76دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحيدر هشام حسن281595 77دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالكريم جاسم183080 78دب

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرامير باسم محمود400940 79إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد نجيب خلف295280 80إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرخالد اسعد صالح443757 81إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمهدي موفق عبدالرضا530699 82إعدادي

غام عبدالمهدي298901 ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمهدي رصر 83إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسن سهر533693 84إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي عزالدين فاضل530726 85إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكررسول محمد عرموط299061 86إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي فالح علي443636 87إعدادي

ر جير530679 ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي حسير 88إعدادي

ر حيدر عزيز298458 ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحسير 89إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد جمعة حسن364152 90إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرسجاد محمد ابراهيم298411 91إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد خلدون جميل363850 92إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحسن قصي ابراهيم298408 93إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي هاشم محمود364742 94إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعدنان عالء عدنان400570 95إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرسجاد عماد عبدالكاظم364036 96إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعمر حميد جياد443695 97إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح صاحب295922 98إعدادي

ر علي كاظم299019 ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحسير 99إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعالء فرج اسماعيل364630 100إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكركرار علي كاظم298914 101إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرامير كاظم عبدالجواد183038 102إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد عبدالعباس530677 103إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم جبار298492 104إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكراحمد عماد محمد443785 105إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرامجد حميد جياد401321 106إعدادي

غام محمد جير298629 ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكررصر 107إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرباقر فالح خلف183100 108إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن احمد حسن295672 109إعدادي

ي363911 ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرابو الحسن علي هاد 110إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي عمار سلمان364968 111إعدادي

ر عباس سلمان281503 ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحسير 112إعدادي



ر فاضل جبار401349 ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحسير 113إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرسجاد عبدالكريم حسن183020 114إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرليث جبار موات530684 115إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرامير محمد فليح361545 116إعدادي

ر كريم محمد183073 ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحسير 117إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرسجاد هيثم محمد364370 118إعدادي

ي عبود295946
ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكريوسف هاتر 119إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمحمد عبداالمير احمد183062 120إعدادي

ر اركان صالح281537 ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحسير 121إعدادي

ر قاسم محمد183049 ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحسير 122إعدادي

123بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرطه عبدالوهاب احمد401394

124بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعلي جمعة مظلوم298452

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحكمت عادل انصيف530716 125دب

بوس281504 ي دن
لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرمعن عاتى 126دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكررافت عادل نصيف361610 127دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرباسم محمد عبود443662 128دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرعقيل زهير عباس533695 129دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادذكرصباح حافظ سكران361448 130دب

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرغسان صباح حافظ361435 131إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادذكرحسام احمد جبار298637 132إعدادي

1ماجستيرالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىوفاء عبود روضان298673

2ماجستيرالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىاالء موفق عليوي443733

3ماجستيرالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىمنال خالد عبد183012

لوم عاليالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىمروة حميد ابراهيم364841 4دب

لوم عاليالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىزينب يوسف علي298319 5دب

6بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىنوال شاكر حمود295437

7بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىسلم محمود عواد530653

8بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىماجدة فيصل حسون530721

9بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىبثينة احمد جابر297098

10بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىنوال كاظم زغير530693

11بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىزهراء هادي خلف296578

ي296530 سام عبداالمير واد 12بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىان

13بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىرشا صالح مهدي443834

14بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىفيحاء شعبان يعقوب281560

15بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىميادة شامل جهاد295231

16بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىهالة منهاج عبدالحميد364943

17بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىزينة غازي طعمة295976

ي296198
ى

18بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىعبير كامل رزوف

19بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىزينب محمود محمد365151

20بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىبسعاد مهاوي نعمة298483

21بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىامنة عباس عودة364678

22بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىفاطمة يوسف علي557075

23بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىعفاف كامل اسماعيل298601

24بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىانتصار محمود احمد299622

25بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىجنان سامي عبدالسالم298045

26بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىازهار محسن عبدالسادة298946

ي298326 27بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىعلياء اسعد واد

28بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىامل عباس عودة364659

29بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىزينب صير نفل281449

30بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىالهام جاسم عياي443778

31بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىهدى راشد شاكر443816



ر هلوس530696 32بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىوجدان عبدالحسير

33بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىمروة احمد مهدي364703

34بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىشى سعدي خميس530681

35بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىزهراء زهير حاتم364186

ر364909 36بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىهدى كامل حسير

وار مصطفر فير281575 37بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىان

ي559780
38بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىقطرالندى اسعد هاتر

39بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىالرا محمد فليح361560

ي297086
40بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىسارة عبدالكاظم راصر

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىانتصار جير زغير530689 41دب

ة شاكر محمود281463 لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىنادي 42دب

ة خطاب عمر298662 لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىنادي 43دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىزينة رشيد عبدالرزاق400892 44دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىفاتن فلح حسن530727 45دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىنهلة ضياء عبدالكريم281565 46دب

ر443775 لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىنجاة هجول مفيى 47دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىرجاء نوري علوان443647 48دب

ر401000 لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىوفاء علي حسير 49دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىوفاء سلمان علوان298776 50دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىرشا خصاف حسن361669 51دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىزينب حميد سماوي400653 52دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىهبة فاضل جمعة298497 53دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىنوال ضياء عبدالكريم298400 54دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىالهام ثجيل رزج443657 55دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىشيماء عكار صالح401286 56دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىالهام غانم احمد297964 57دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىاشاء عامر نوري401057 58دب

الص عبداللطيف جاسم364864 ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىاخ 59إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىهاشمية سلمان معروف364482 60إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىاسماء نافع محمود299013 61إعدادي

ي281586 ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىرحاب جبار لعيير 62إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىحوراء رحيم هاشم530676 63إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىلبير ابراهيم عبد183017 64إعدادي

1ماجستيرالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىهبة راشد شاكر443825

2ماجستيرالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىجوان طاهر مجيد298307

3ماجستيرالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىهناء رياض كاظم281592

ب صالح442973 4ماجستيرالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىنور ادي

5بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىفاطمة جالل نوري530687

6بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىنور خليل جليل183090

7بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىضح علي عباس296605

8بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىفيفيان حسن حميد298476

9بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىسحر مصطفر فير298983

10بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىمروة ظافر علي182989

11بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىسحر عامر جواد530709

12بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىليليان طاهر مجيد401316

13بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىصفا علي عبدالحسن183088

14بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىزهراء نزار موس281550

ي295871
15بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىضح عباس راصر

16بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىجيهان حيدر عزيز298463

17بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىفاطمة سالم فليح281534

18بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىتحرير يوسف جبار298904



19بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىمالك جاسم محمد365022

20بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىاشاء سلمان داود183045

21بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىوسن صادق خلف183028

22بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىفاطمة جاسم محمد361387

ر183067 23بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىايات طه ياسير

24بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىنور نصير معطي401431

ر خالد خضير364793 25بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىحنير

26بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىهبة ماجد محسن364984

27بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىمريم حيدر ياش298539

28بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىاثار وسام عباس281568

29بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىمريم جاسم عبد361497

30بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىنور جبار مهدي298354

31بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىمروة عبدالرسول علي298724

32بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىنرسين محمد حسان400979

33بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد موجي183115

34بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىايناس عبداالمير عبدالكاظم298935

35بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىسارة حسن حميد298466

36بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىدعاء وليد صالح295359

37بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىمها غسان نادر299098

38بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىرؤى حسن عبدالرضا281484

ر علي281583 39بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىغفران حسير

40بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىهبة عامر جواد530707

41بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىغفران سالم داؤد183106

42بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىنور محمد عطية294356

43بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىامنة فضل علوان298053

44بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىريم يحير علي298670

45بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىصابرين محمد حسان400950

ر364897 46بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىهالة كامل حسير

47بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىمهل وليد فيصل298620

ر بشار محمد530722 48بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىحنير

49بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىسارة علي عبد364555

ر علي281580 50بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىكلثوم حسير

ون365117 51بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىهدير رعد مره

52بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىعذراء ابراهيم كاظم183086

53بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىاسيل حسن علي281460

54بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىايات سالم فليح281531

55بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىغفران حمودي احمد298994

56بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىشى عماد سلمان559773

57بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىعلياء نارص جعاز364571

58بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىمروة صفاء عبد401092

59بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىزهراء سالم فليح281527

60بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عماد باباعلي183092

61بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىايات ليث شاكر299006

62بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىهديل فيصل محسن182998

63بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىمير عامر جواد530711

64بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىغفران محمد عبد530692

65بكالوريوسالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىتبارك عمار محمود559787

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىشهد ابراهيم حسن182988 66دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىهبة مزعل عياي298070 67دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىريام عبدالرسول علي298737 68دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىشجن صادق خلف183031 69دب



لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىنور طه عبدالوهاب183102 70دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىعبير سلمان داؤد183051 71دب

وي559775 نا فائز بدي لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىدي 72دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىاية مهدي صالح365074 73دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىاالء خالد جبار551125 74دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالحسن عبد296219 75دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىرشا كريم جدوع183061 76دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىاشاء اسماعيل ابراهيم298337 77دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىرنا خالد جبار551092 78دب

ي طاهر443711
لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىزينب وصفر 79دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىالرا حازم خليل364392 80دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىندى طه علي443792 81دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىسارة صالح رحيم443747 82دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىعذراء ماهر نعمة364467 83دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىاية حيدر طارق296459 84دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىمروة عالء عبدالرزاق296152 85دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىعال كاظم سلمان183078 86دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىزينة مؤيد جواد533697 87دب

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىهبة حكمت فاضل298655 88إعدادي

ر365135 يا سعد حسير ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىدن 89إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىشور اسعد صالح443611 90إعدادي

ر عبد183118 ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى حسير 91إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىصفا مرتصر محسن443625 92إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىغفران رعد حسون530719 93إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىبدور علي حسن530697 94إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىغادة فالح خلف295154 95إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىغفران عالء عدنان364457 96إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىهبة حامد كاظم530695 97إعدادي

ي281467
ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىشى رياض عبدالغير 98إعدادي

ر361648 ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىوالء ثائر حسير 99إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىاية محمد عبدالملك183066 100إعدادي

ر صادق خلف183029 ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىحنير 101إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىشيماء جعفر محمد183108 102إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىشيماء رحيم جبار361629 103إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد اسماعيل295413 104إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىشيماء فاضل علوان298064 105إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى سالم فليح298657 106إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىتمارة محمد موجي295188 107إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىكوثر خليل جليل298368 108إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىاية وسام مجيد298760 109إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىهدير فالح علي400760 110إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالرسول علي400933 111إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىاية فراس محمد298014 112إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىسحر عدنان جاسم182992 113إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىزهراء فالح حسن298360 114إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىسميه حكمت فاضل295755 115إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىنبا كريم لفته401047 116إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى عالء يحير361402 117إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ضياء حميد183059 118إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىدعاء مهدي محمد295717 119إعدادي

ر عبد183117 ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حسير 120إعدادي



ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىتبارك حازم خليل443807 121إعدادي

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىاشاء خليل محسن551179 122دب

لومالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىفضاء محمد عبدالرزاق400693 123دب

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالرزاق محمد443795 124إعدادي

ةالسالم111028الكرخ-بغدادأنيىغصون ممنون حطاب295550 125إعدادي

ر283286 1دكتوراهالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراركان احمد حسير

2دكتوراهالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرسعد عامر اسماعيل559795

ر349838 3دكتوراهالتحرير111029الكرخ-بغدادذكررياض علي عبدالحسير

4دكتوراهالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعادل كامل شبيب350294

5دكتوراهالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرجعفر صادق عايد533425

ر صادق عايد533428 6دكتوراهالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحسنير

7دكتوراهالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرباسم خليبص كاظم283232

8ماجستيرالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد علي محمد350123

9ماجستيرالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرماهر عباس كاظم179847

10ماجستيرالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرحيم رشيد444494

ر محمد عودة179600 11ماجستيرالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرياسير

12ماجستيرالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرايرس ثامر نارص552056

13ماجستيرالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراحمد شاكر كصاد552060

ر283271 14ماجستيرالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي عبدالحسير

15ماجستيرالتحرير111029الكرخ-بغدادذكربدر نبيل رجب283163

ر357063 16بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرهمام ادور حسير

ي توفيق179952 د ناجر 17بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكردري

ي179634 18بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحسامالدين صادق ناجر

19بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرجبار كاظم عاشور533434

20بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكررافد عبدالزهرة عطيوي533422

21بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكررشدي حميد رشيد283294

22بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرشهاب حنون سلمان283105

23بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراحمد سلمان فاضل283242

24بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكروسام توفيق مجيد533471

ي283097 25بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمخلص صادق ناجر

26بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرفليح كاظم عبد533475

27بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمصطفر فؤاد عبدالمطلب552010

مة283239 28بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراكرم مجيد عبداالئ

29بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعبد قاسم يوسف283218

ر533456 30بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراحمد جهاد حسير

31بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرفاروق توفيق مجيد179119

32بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد زكي قاسم349909

33بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرفيصل عبداالله جعفر283174

34بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحسن محمد خلف283087

35بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرليث حسن سلمان533430

ر مرزة533397 36بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالحسير

37بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرميثم حسون عبدالمهدي533382

38بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالصمد محمد357435

39بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرصالح الدين رضا محمدعلي181866

فقار جميل350000 40بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعمار ذوال

ي محمد533414 41بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراحمد ناجر

42بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرفراس قيس رؤوف283098

43بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمقداد خالد محمد179564

ي282963 44بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرزيدون حسن عبدالهاد

45بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرسهيل سالم سهيل401242

46بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراحمد صالح يوسف180009



47بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق زهير عبدالرزاق402515

48بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعمار مهدي محمدصالح179725

49بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرميثم عزيز لطيف533388

50بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراحمد رياض حسن349828

51بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرياش خضير عباس283204

52بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرطيف صالح ابراهيم179890

53بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرزيد محمد شاكر444528

ر علوان350381 54بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعقيل حسير

55بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمصطفر بالي مهدي179920

56بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعقيل علي بدر283135

57بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمهدي حاتم مهدي282959

58بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد سالم صبيح283224

ر علي عباس552064 59بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحسير

60بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراحمد علي مانع283160

61بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمهدي بدر حمد179819

62بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرنور محمد شاكر444517

63بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد عبداالمير401224

ر محمد350157 64بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراحمد ياسير

65بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعباس اسعد عباس356777

66بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد فوزي عبدالحسن444486

67بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرزيد مسلم محسن402571

68بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراحمد ستار جابر283169

69بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد نافع هاشم402604

70بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرشمد خضر داود283194

71بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرباقر عدنان غيدان349966

ر283177 72بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكريوسف مؤيد حسير

73بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراحمد عدي قاسم283116

74بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرايمن فليح كاظم533450

75بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرامير طالب جاسم444503

ر552057 76بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد جهاد حسير

ر خفيف552068 77بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمهند عبدالحسير

78بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرتيسير عبدالرزاق عمران283264

79بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحسام جابر جالب402540

80بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكركرار قاسم داود533386

81بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمهند حميد موس349944

82بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمهدي باسم مهدي444471

ي282955 83بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمجتير عبدالهادي سواد

84بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرصالح باسم مهدي444507

85بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد ستار جابر283166

ر جير350423 86بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحسير

87بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن راهي179988

88بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمؤمل شاكر عبدالصاحب533440

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرزيد خليل اسماعيل559770 89دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعصام منذر علي556899 90دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان شكر179815 91دب

ر مهدي عبدالكريم179996 لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمعيى 92دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعبدالعظيم حسون ابراهيم283006 93دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرجابر صمد خضر179612 94دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد فليح عبدالحسن533668 95دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد ستار عباس179792 96دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمصطفر اياد خضير350182 97دب



لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرانمار موس مجيد533469 98دب

ي محمد283090 لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكررضا ناجر 99دب

ر349918 لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالزهرة حسير 100دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير عباس283121 101دب

ر احمد180001 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرظاهر حسير 102إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمهند جواد كاظم283246 103إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمجيد هاشم محمد298124 104إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعقيل جاسم محمد402566 105إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم كاظم297619 106إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعباس خضير عباس296504 107إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراسامة كاظم جاسم533445 108إعدادي

1ماجستيرالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرسدير عبداالمير حامد282984

ر179731 2بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعمار موفق حسير

3بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكركرار عريف راشد179128

4بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعمار جنان فرحان179927

5بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرسجاد عبدالنارص فاضل179624

6بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرزياد طارق مرعيد282919

ر179710 7بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرهشام عصام حسير

8بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرسيف جبار كاظم533399

فقار جميل402762 ر ذوال 9بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحسير

10بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحيدر فاضل كامل402550

11بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد طه ابراهيم282994

12بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد طالب جاسم402741

13بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرزين العابدين محمد حميد179789

14بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراحمد حيدر عبداالمير180016

15بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرصادق رافد عبدالزهرة533419

ر179716 ر عصام حسير 16بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرامير

17بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسن علي552055

18بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرجعفرالصادق صالح عبد444509

19بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعلي شاكر محمود283215

20بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرفؤاد رحيم هويش179551

21بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعزيز ثامر عزيز402623

22بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدالسالم جمعة179583

23بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالوهاب عبدالرزاق179540

24بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكريوسف رمضان سلمان444469

25بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد جاسم533464

26بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد عباس179767

ال283221 27بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرجعفر حبيب درج

28بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعلي نضال حمزة444460

29بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرنورالحسن نعمان كاظم350310

ر رياض رحيم350037 30بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمعيى

31بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكريوسف سعيد حميد552053

32بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرطه عزيز علوان283276

33بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمود فوزي محمود179737

34بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرصاحب عماد عبدالصاحب282855

35بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكربشير عبداالمير حامد282966

36بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال رجب179570

37بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرماهر محسن علي533458

ر كريم عبدالرحمن349878 38بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحسير

39بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرجعفر طالب وحيد349995

40بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكررائد نعمان عبود444538



ر عبد179808 41بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكركرار عبدالحسير

ر533480 ر عالء حسير 42بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرامير

43بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرخليل محسن خليل179868

ر سلمان297851 44بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير

ر علي533468 45بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحيدر حسير

46بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرليث مسلم محسن444462

ي283170 47بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرفالح حسن هاد

48بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حيدر عدنان282910

ر عبدالزهرة جاسم350068 49بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحسير

50بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكررياض محمد شاكر444510

51بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرتبارك صادق عايد179705

52بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعادل محمدجواد عبدالزهرة297523

53بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرجهاد علي عبدالجواد283183

ر350324 54بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمهدي صاحب عبدالحسير

55بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعلي اياد حميد298348

56بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرامير صادق عاشور283211

57بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمصطفر مؤيد عبدالجليل357133

ر179796 ر عالء عبدالحسير 58بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحسير

59بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرسجاد هيثم جاسم282899

60بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراحمد سعد قاسم350058

61بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكركرار حيدر عبداالمير180040

62بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكربهاء صادق عايد179700

63بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد فرحان عيدان533472

64بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد جميل باقر179124

65بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحسن علي سلمان179658

66بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد عزيز علوان283280

67بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد سلمان179783

68بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرشاكر محمد شاكر444515

69بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد عامر زغير533417

70بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعلي صباح فالح179150

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمسلم عقيل عبدالصاحب533407 71دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكركرار رمضان سلمان444466 72دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرسعد وداع عبدعلي179827 73دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد بشار خضير179610 74دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرزين العابدين عباس مرتصر444489 75دب

ر انصيف283156 لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 76دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرايمن شاكر مكي179896 77دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكريحير كريم جير283103 78دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرقاسم زيد خليل556959 79دب

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراسماعيل زيد خليل556397 80إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعلي طالب محمد297544 81إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعلي جمال كاظم296609 82إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراحمد باسم مهدي444542 83إعدادي

ر296365 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمدمهدي علي حسير 84إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمنتظر حيدر نارص297154 85إعدادي

ر533478 ر علي حسير ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحسير 86إعدادي

ر283202 ي عبدالكريم حسير
ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحسيير 87إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاضل عباس297213 88إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرسول هانو533446 89إعدادي

ر297487 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمد عبدالحسير 90إعدادي

غام محمد هاتف297536 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكررصر 91إعدادي



ر عبدالرزاق احمد297598 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحسير 92إعدادي

ي533404 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم حمود 93إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد بشير بدر297508 94إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سعدي حسون350115 95إعدادي

ي297468 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمنتظر عدنان هاد 96إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراحمد حسن عبدالسادة179884 97إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمنتظر كامل عباس400208 98إعدادي

ر556405 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم حسير 99إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمرتصر مازن عبدالكريم556387 100إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم كاظم179652 101إعدادي

س283020 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعلي ماجد ان 102إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكررسول عبدالباسط عبدالرسول357305 103إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكركاظم عباس كاظم179857 104إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمدنوري قصي نوري179938 105إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحيدر صادق جعفر350074 106إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمهند ماهر محسن349898 107إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمصطفر جالل حميد350302 108إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراحمد كاظم مهدي349818 109إعدادي

ر عبدالسول عون402582 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحسير 110إعدادي

ي297555 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل هاد 111إعدادي

ر179983 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عبدالحسير 112إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي صالح179632 113إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرفؤاد طارق مرعيد282935 114إعدادي

ر جبار محمد444534 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحسنير 115إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمؤمل عمار جبار444505 116إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرابراهيم رشيد جاسم179910 117إعدادي

ي179546 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعلي خضير هاد 118إعدادي

ي401205 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرجعفر عبدالكريم هاد 119إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرموس طالب وحيد350351 120إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعباس علي حرز402656 121إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعلي بشار خضير296305 122إعدادي

ي283111 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعلي ساطع عبدالهاد 123إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراحمد منير ناظم350289 124إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمنتظر مسعود عبدالعزيز357542 125إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعبدهللا شمد احمد297197 126إعدادي

ر مهدي محمد350103 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرصالحير 127إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرسجاد محمود شاكر533680 128إعدادي

ي297573 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعلي اسماعيل هاد 129إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعلي عبود جواد300417 130إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالرزاق نعمة356660 131إعدادي

ر محمد حسن296330 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحسير 132إعدادي

وب533673 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد اي 133إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمصطفر عقيل طعمة179946 134إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرابراهيم قاسم ابراهيم444531 135إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرامير اسعد مرتصر297430 136إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرابراهيم علي سعد283291 137إعدادي

ور عبدالعزيز10824 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراسامة ان 138إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالسالم جمعة179589 139إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن عبداالمير179974 140إعدادي

141بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرميثم منذر رؤوف179844

142بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعماد قحطان رسن179763



143بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرماهر محسن علي350050

144بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرشمد احمد سلمان297133

145بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكروسام مول مهاوي350387

146بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد عبدالمجيد533454

147بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرفالح عبدالحسن نجيب179555

148بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعلي خليل ابراهيم402751

149بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرضياء كريم جير552062

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعمار فيصل عدنان283233 150دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرعباس محي الدين محمدعلي533443 151دب

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالهادي مهدي180032 152إعدادي

ر عبدالهادي كاظم533461 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرحسير 153إعدادي

ر حميد556404 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكرابراهيم حسير 154إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادذكراحمد عبود عباس179574 155إعدادي

1ماجستيرالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىاشواق صباح عبداالمير560482

لوم عاليالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزينب صالح كاظم179838 2دب

لوم عاليالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي هاشم402526 3دب

ر عبداالمير350281 4بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىشذى عبدالحسير

5بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىجنان عبداالمير حميد533438

ح533436 ر فري     6بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىهناء ياسير

7بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىايمان اليف خضر179966

8بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىحياة خالد عبدهللا179559

ي533423 9بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىهدى عبدالصاحب حمود

ر هاشم179900 10بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىمير حسير

ر350373 11بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىنضة رجب حسير

الم برهان راهي179906 12بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىاح

ر350170 13بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىسليمة صاحب حسير

14بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىصبيحة عبداالمير حسن283249

15بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىرغد فاضل علوان349937

ي محمد559792 16بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىرنا ناجر

17بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىمنال منير رسول533663

18بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىاالء سعد عبدالمجيد533452

19بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزينة عبدالرضا غضيب444476

20بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىذكريات داؤد سلمان559765

21بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد مصطفر180024

22بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىرغد داؤد سلمان350224

23بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىشيماء عباس عبداالمير401232

ي283107 24بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىامال حسن هاد

خ283072 ر فري     25بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىختام ياسير

26بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىرغد هشام جاسم556920

27بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىهبة جعفر لطيف283223

ي350418 ر هاد 28بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىاشواق حسير

29بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىصباح داؤد سلمان559776

30بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىيرسى مهدي رسول282914

ر402595 31بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىاشاء صادق حسير

32بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزينة ياش فرحان283198

33بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىمها مهدي عبدعلي179744

34بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىمروة خضير عباس402666

35بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزهراء عباس جاسم402681

36بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىصفا عجمي عبدهللا533484

37بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىرؤى صاحب نجم350096

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىرحاب اياد خضير349984 38دب



لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىاالء رشيد اسماعيل559772 39دب

ة بدر حسون298147 لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىامير 40دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىازهار علي ماشاءهللا444484 41دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىغادة كامل عبدنور559788 42دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىرنا حسن عبيد179616 43دب

ر باقر179978 لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالحسير 44دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزينب علي نارص356975 45دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىرغد عبدالرزاق هويدي356917 46دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىهبة خالد جاسب179655 47دب

ج فاضل عبدالصاحب350216 لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىاري     48دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىشور علي ماشاءهللا444496 49دب

ي533402 لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىفاطمة صاحب عبدالهاد 50دب

ى سامي حميد180048 لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىبرسر 51دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىجيهان حسن جابر283064 52دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىورود عبد المجيد محمد جواد533444 53دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىمير موس عبدالكاظم179594 54دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىفرح عبدالوهاب محمود559784 55دب

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىافتخار عبداالمير رشيد353955 56إعدادي

ر283244 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىضح محمد حسير 57إعدادي

ي179832 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىهدى فيصل جود 58إعدادي

اب402770 ر ذي ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىلمياء حسير 59إعدادي

1ماجستيرالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىميس عدنان حيدر296651

ج جاسم عباس552065 2ماجستيرالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىاري    

3بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىنبا قصي نوري179803

4بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىهبة عصام عبد179932

5بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىريم صالح محمود552063

6بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىسارة علي هاشم444475

7بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىنرجس ابراهيم عباس530335

8بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىايات صادق عايد179690

ر ابراهيم خليل552061 9بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىياسمير

10بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىرسل فاضل كشكول179641

11بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىايناس محمد عباس283253

12بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىايالف حيدر عبداالمير179648

13بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزينب عماد عبدالصاحب282877

14بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىاساور حسن راهي282905

15بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىتفى نمير عزيز349886

16بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىسماء صالح محمود283260

17بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىمريم جبار محمد556954

18بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىسارة ابراهيم محمد179620

19بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالنارص فاضل179604

20بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىرواء رياض رحيم283124

21بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزينب صالح حسن402698

22بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزينب علي حسن283257

23بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىمريم نجاح حسن349848

24بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىمسار شاكر عبدالصاحب282864

ر402635 25بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىسعاد موفق حسير

ر533394 26بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىرفعت عالء حسير

27بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزهراء سمير فرحان179870

28بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىصبا عباس حمزة297112

29بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىجمانة سعد عبدالمجيد533476

30بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىغفران صالح حسن402726



ر179862 31بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىحنان جعفر حسير

32بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىرشا صادق جعفر350083

33بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىصابرين عبدالحر عطية533466

34بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزهراء فالح حسن533409

35بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزهراء سالم اسماعيل179528

36بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىايمان خضر فلحي349972

37بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىنبا ماجد عبيد282989

س283044 38بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىميس ماجد ان

39بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىنور كاظم عبد179665

40بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزينب سعد عبدالعزيز350399

ي283143 41بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىسمية عبدالعزيز هاد

42بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىهدى طالل داود179876

43بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىمريم سعد سعيد552067

ي283146 44بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدالعزيز هاد

45بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىجيهان رائد حمزة350361

46بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىسارة عصام عبد297294

ر عبدالباسط عبدالرسول298005 47بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىياسمير

س283062 48بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىابرار ماجد ان

49بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىدعاء مجيد هاشم297911

50بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىود عباس عبدالحميد533676

51بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىنرسين سعدي عكلة179535

52بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزينة كريم سلمان533666

53بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىهاجر عماد عبدالصاحب282882

54بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىفاطمة فالح عبدالحسن444463

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىشهد فراس حسون349868 55دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىبشائر حكمت لطيف180055 56دب

س283036 لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىهدير ماجد ان 57دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىاية حميد مجيد283237 58دب

ي533435 لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىرسل سلمان حمود 59دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىشى خضير جابر350149 60دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسام الدين صادق533412 61دب

ل امير402644 لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىايمان داخ 62دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىابتسام محسن موس533481 63دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىشيماء حسامالدين صادق533389 64دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىوالء كرم لطيف349803 65دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىهدى سعد عبدالعزيز350405 66دب

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىسالي باسم حسن297450 67إعدادي

ي283139 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىنور عبدالعزيز هاد 68إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىنرجس ذري احمد444446 69إعدادي

ر533392 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىمير عالء حسير 70إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىنبا فاضل جبار444479 71إعدادي

انا حميد مجيد442900 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىدي 72إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىفاطمة وسام مول356309 73إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىشيماء سعد صاحب297583 74إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد شاكر283127 75إعدادي

ر297500 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىغفران محمد عبدالحسير 76إعدادي

ر كاظم533433 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسير 77إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىنور صباح حاتم556916 78إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىمالك عبدالحسن نعيمة552069 79إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىرقية فاضل رزاق533432 80إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىايالف ظاهر حسن295756 81إعدادي



سان عبدالحليم179638 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىجنان اح 82إعدادي

انا احمد ميرسه533674 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىدي 83إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىغدير اياد حميد298299 84إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىطيبة مهند جواد283096 85إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىشهد عالء ابراهيم552058 86إعدادي

س283069 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىسارة ماجد ان 87إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىنورا نزار محمد300548 88إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىرقية جبار محمد556956 89إعدادي

ر296571 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىفرح ظاهر حسير 90إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىغفران جواد كاظم357243 91إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىمروة عاهد نارص444500 92إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىرسل حازم عبدالزهرة179722 93إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىحوراء صباح حمزة297409 94إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عامر اسماعيل356623 95إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىرغد صباح حاتم556912 96إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزينب اركان حمزة297869 97إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزهراء طالب جاسم283131 98إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىنور نبيل عبدالزهرة296624 99إعدادي

ر533448 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىاية موفق حسير 100إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىفاطمة رسول صادق296525 101إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىبتول عماد عبدالصاحب282890 102إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىضح كريم جهاد444525 103إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىمروة قيس عباس179957 104إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىغفران ماجد عبيد350193 105إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىايات ماجد صالح400194 106إعدادي

ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىمآب شاكر عبدالصاحب282871 107إعدادي

108بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىسهيلة حميد علي350211

لة زغير جليوي356457 109بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىدج

110بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىزينب حنظل كاطع297315

111بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىختام حمزة اسيود283207

112بكالوريوسالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىتغريد شهاب احمد179579

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىازهار حسن عبداالمير179629 113دب

لومالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محمد عبدالكريم283283 114دب

ي444522 ةالتحرير111029الكرخ-بغدادأنيىوالء محمد عبدالهاد 115إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عبدهللا503309 1ماجستيرالتاجر

ام حميد21875 ي161030الكرخ-بغدادذكرنهاد ده 2ماجستيرالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعبد حمد ربيع363837 لوم عاليالتاجر 3دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرحافظ اسود جاسم479548 4بكالوريوسالتاجر

ر عبد440426 ي161030الكرخ-بغدادذكررعد حسير 5بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكررحيم كاطع جير440149 6بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعبداالمير حمد ابراهيم274719 7بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرنهاد كاظم عبد21295 8بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكربشير زبن علي21370 9بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي نجم عبد21301 10بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمرتصر نجم عبد21304 11بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرصادق خير عويد275074 12بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرشكر محمود طوفان503316 13بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرحبيب حسن جير440321 14بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعباس كشاش عبد254485 15بكالوريوسالتاجر

سان خالد سلطان556440 ي161030الكرخ-بغدادذكراح 16بكالوريوسالتاجر

ر رشيد440392 ي161030الكرخ-بغدادذكرعادل حسير 17بكالوريوسالتاجر



ي161030الكرخ-بغدادذكرعمار صباح عويد275079 18بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكراياد عبد كاظم254717 19بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرحسام صفاءالدين عبدالوهاب254967 20بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكركاظم هادي جاسم274524 21بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي احمد حمزة440398 22بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكررحمن جير عطية362877 23بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرستار جبار مهاوش21348 24بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرغسان عبداليمة عبيس503351 25بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد علوان21760 26بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرقاسم شاكر محمود21740 27بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد ابراهيم21314 28بكالوريوسالتاجر

ر كاظم جراد275007 ي161030الكرخ-بغدادذكرحسير 29بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد محمد اسماعيل479622 30بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرماجد عجيب عبد479583 31بكالوريوسالتاجر

ر علي479636 ي161030الكرخ-بغدادذكررعد حسير 32بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكراركان نعمة عيفان21336 33بكالوريوسالتاجر

ي254938 ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي اسماعيل حماد 34بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكروسام عبداالله مجيد21757 35بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعالء عدنان خميس254709 36بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكركامل هاشم محمد21319 37بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرياش الزم مطلك503338 38بكالوريوسالتاجر

ر274659 ي161030الكرخ-بغدادذكربرهان احمد حسير 39بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدون علو21888 40بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرفالح زيدان خلف479499 41بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرثائر غازي فيصل362845 42بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعباس حمد منصور275089 43بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعمار محمود طعان274551 44بكالوريوسالتاجر

وسودة274650 ي161030الكرخ-بغدادذكرعمار فرحان اب 45بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرزهاء محسن عبد21569 46بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعصام ستوري عكار274727 47بكالوريوسالتاجر

ام حميد363024 ي161030الكرخ-بغدادذكرثامر ده 48بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرحامد ثجيل جير440355 49بكالوريوسالتاجر

ر كشاش عبد21449 ي161030الكرخ-بغدادذكرحسير 50بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرصفاء فهد ضمد440350 51بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمثير اسماعيل عباس363867 52بكالوريوسالتاجر

وب عماد جبار254858 ي161030الكرخ-بغدادذكراي 53بكالوريوسالتاجر

ور صباح داود254740 ي161030الكرخ-بغدادذكران 54بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرموس نعمة جميل274687 55بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد عبود274992 56بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعمر علي هالل362902 57بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس غالي21387 58بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرحيدر رحيم فرحان274536 59بكالوريوسالتاجر

ر363704 ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي احمد حسير 60بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكربارق هاشم محسن440380 61بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعباس رعد نوري440364 62بكالوريوسالتاجر

ل كاظم274716 ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد داخ 63بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرسيف القادسية صبيح كرم440224 64بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي نجم عبدهللا440388 65بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمصطفر قاسم مجيد440337 66بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد محسن ناعور362871 67بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسن عبد440239 68بكالوريوسالتاجر



ام حميد21384 ي161030الكرخ-بغدادذكرضاري دح 69بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرثامر محمد عبيس440089 70بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمود نجم عبيد254898 لومالتاجر 71دب

ي440207 ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد جميل عبدالهاد لومالتاجر 72دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرفؤاد خطار زرار363735 لومالتاجر 73دب

ي161030الكرخ-بغدادذكردعاء علوان سعدون21479 لومالتاجر 74دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي محمد خلف21471 لومالتاجر 75دب

ر مهدي254759 ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسير لومالتاجر 76دب

ر فرحان مطر440284 ي161030الكرخ-بغدادذكرحسير لومالتاجر 77دب

ر شداد274558 ي161030الكرخ-بغدادذكرغالب حسير لومالتاجر 78دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرنوري صباح عبدهللا21636 لومالتاجر 79دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرفاضل مخيلف علي21292 لومالتاجر 80دب

ر21766 ي161030الكرخ-بغدادذكرقاسم جاسم حسير لومالتاجر 81دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرحسام حامد خلف440367 لومالتاجر 82دب

ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد حسن سعد479601 لومالتاجر 83دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرمؤيد ابراهيم مهدي274561 لومالتاجر 84دب

ر479509 ي161030الكرخ-بغدادذكرخالد ضاجي حسير لومالتاجر 85دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرسعد عباس عواد503303 لومالتاجر 86دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد علي عبدالحسن503314 لومالتاجر 87دب

ام254927 ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد شاكر ده لومالتاجر 88دب

ر362814 ي161030الكرخ-بغدادذكرحيدر هالل حسير لومالتاجر 89دب

ي161030الكرخ-بغدادذكررائد فاضل عباس21416 لومالتاجر 90دب

ر حميد556480 ي161030الكرخ-بغدادذكرضياء حسير لومالتاجر 91دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد بدر عبد274583 لومالتاجر 92دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم اسماعيل479557 لومالتاجر 93دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرحيدر رزاق نعمة21354 لومالتاجر 94دب

ر21885 ي161030الكرخ-بغدادذكرجعفر عدنان حسير لومالتاجر 95دب

غام صباح رشيد254959 ي161030الكرخ-بغدادذكررصر لومالتاجر 96دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرعباس جواد حسون250422 لومالتاجر 97دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرهيثم ابراهيم مهدي254719 لومالتاجر 98دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرنائل عبدالكريم حمود21332 ةالتاجر 99إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي حماد خلف275003 ةالتاجر 100إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكركاظم غازي شحان479613 ةالتاجر 101إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكررشيد كاظم داود21897 ةالتاجر 102إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرساجد محمد عجيل21373 ةالتاجر 103إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرحسن عبد زامل254883 ةالتاجر 104إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمهدي صالح حميد250260 ةالتاجر 105إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي محمد اسماعيل503349 ةالتاجر 106إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرطالب جلوب علي254889 ةالتاجر 107إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعجيل عبد علي21411 ةالتاجر 108إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرجاسب حميد شنيت21343 ةالتاجر 109إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد عبد عواد275000 ةالتاجر 110إعدادي

ي479605
ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي حسن راصر ةالتاجر 111إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد رسول جاسم363798 ةالتاجر 112إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرصفاء عباس مشعل440294 ةالتاجر 113إعدادي

ام479513 ي161030الكرخ-بغدادذكرعادل عبود دح ةالتاجر 114إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمروان عباس مشعل479542 ةالتاجر 115إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرصدام عارف مطلك21431 ةالتاجر 116إعدادي

وي21495 ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي محمد بدي 1بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد كاظم حسن21771 2بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد محمود حمزه21629 3بكالوريوسالتاجر



ي161030الكرخ-بغدادذكرليث حسن نارص440375 4بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد رحيم فرحان21631 5بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكراركان عادل كاظم250657 6بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي حاتم فير254455 7بكالوريوسالتاجر

ر274552 ي161030الكرخ-بغدادذكرشاكر محمود حسير 8بكالوريوسالتاجر

ر21509 ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد علي حسير 9بكالوريوسالتاجر

ي362915 ر اسماعيل حماد ي161030الكرخ-بغدادذكرحسير 10بكالوريوسالتاجر

اس طامي محسن362860 ي161030الكرخ-بغدادذكرنير 11بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمنتظر مصدق حميد362922 12بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرسيف سعدون عودة503341 13بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح جاسم364085 14بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرحسن هادي شنشل440169 15بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرزكريا عماد زين21346 16بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد عالء جمعة21517 17بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد عواد محمود440199 18بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرشمد فاضل حماد479629 19بكالوريوسالتاجر

ي21487 ي161030الكرخ-بغدادذكرامجد عبد حماد 20بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرامجد قاسم عباس363763 21بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمنتظر عباس كشاش21341 22بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي خضير عكض274580 23بكالوريوسالتاجر

ن21466 ي161030الكرخ-بغدادذكررائد احمد حردا 24بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعثمان محمد عبد274586 25بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رعد فرحان274540 26بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكركريم قاسم فير274710 27بكالوريوسالتاجر

ي479634 ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد عبد حماد 28بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكروائل وليد محمد503292 29بكالوريوسالتاجر

ر503373 ر عبدالجبار حسير ي161030الكرخ-بغدادذكرحسير 30بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد حمزة رحيم440228 31بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي عماد محمد362943 32بكالوريوسالتاجر

ي اسماعيل21401 ي161030الكرخ-بغدادذكرسالم حرتر 33بكالوريوسالتاجر

ر عبد274574 ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 34بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرفراس علي محمد274556 35بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي مصطفر21689 36بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد سمير عبد254940 37بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي وحيلي سلمان440328 38بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرغسان عدنان عطاهللا539163 39بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرظاهر صباح عبدالحسن539167 40بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي عبداالمير حمد440216 41بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمهيمن قيس تركي440433 42بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكروائل داود سليم479571 43بكالوريوسالتاجر

ي21327 ي161030الكرخ-بغدادذكرارشد عبد حماد 44بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرابراهيم اسماعيل ابراهيم364039 45بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعماد خلف محمد21334 46بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرزيدون عماد زين21435 47بكالوريوسالتاجر

ر رحيم فرحان440243 ي161030الكرخ-بغدادذكرحسير 48بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرنورالدين عبدالحسن رحيمة440299 49بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرحسن ماجد محمد21620 50بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكركرار عباس جابر264860 51بكالوريوسالتاجر

فقار نجم عبد21306 ي161030الكرخ-بغدادذكرذوال 52بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد علي سميع21403 53بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد كامل رحيمة522010 54بكالوريوسالتاجر



ي161030الكرخ-بغدادذكرعالء عيىس حميد362834 55بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكربهاء محسن عبد250362 56بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرحيدر ستار جبار274707 57بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي جمال شاكر21530 58بكالوريوسالتاجر

وسودة440248 ي161030الكرخ-بغدادذكرنصار فرحان اب 59بكالوريوسالتاجر

ي غانم مطلك21391 ي161030الكرخ-بغدادذكرالمتنير 60بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرصباح محمد باقر440418 61بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعبداالمير جبار عكلة21699 62بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد مشعان حمد254837 63بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرايهاب اياد عبيد21675 64بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعباس حازم مطلك440153 65بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سالم عبيد21870 66بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرسجاد غازي جبار363294 67بكالوريوسالتاجر

ي364016 ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد عبد حماد 68بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرسجاد سعدون عودة503343 69بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد رزاق عباس440160 70بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي حماد عبدهللا254891 71بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حسن علي21665 72بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكررسول عبدهللا خشان254829 73بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد محمد هالل521995 74بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد جميل عطية21755 75بكالوريوسالتاجر

ر هادي شنشل440201 ي161030الكرخ-بغدادذكرحسير 76بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عبدالكريم254872 77بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد عراك اسماعيل250320 78بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي جبار كاظم254914 79بكالوريوسالتاجر

ي21603 ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد حماد 80بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد محمد عبدالكريم254422 81بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرفراس نوماس بدر479625 82بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكريوسف داود سليم479523 83بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا نارص حسن21653 84بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرزهير ستار عبدهللا522012 85بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي ثامر نائب275038 86بكالوريوسالتاجر

وذر440209 ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد عبد اب 87بكالوريوسالتاجر

ر كاظم275009 ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 88بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرسالم محمد عبيس254803 89بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمصطفر نعيم عبداالمير21852 90بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمعتصم صفاءالدين عبدالوهاب21329 91بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رعد عبد556476 92بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرميثاق عطية والي479599 93بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد نبيل ابراهيم479616 94بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرضياء نجم عبدهللا21524 95بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرياش طالب عبيد479645 96بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرمصطفر نصار عكار21618 لومالتاجر 97دب

ر سعد362891 ي161030الكرخ-بغدادذكرسعد حسير لومالتاجر 98دب

ي363969 ر عبد حماد ي161030الكرخ-بغدادذكرحسير لومالتاجر 99دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرياش سعدي داود539164 لومالتاجر 100دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرهاشم محمد باقر440343 لومالتاجر 101دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرباسم علي سعد21736 لومالتاجر 102دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرهاشم حمزة عبيد250442 لومالتاجر 103دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرحاتم كريم جواد503330 لومالتاجر 104دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرمرتصر صباح عبدهللا21638 لومالتاجر 105دب



ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد عبدهللا21498 لومالتاجر 106دب

ور صباح مظلوم440144 ي161030الكرخ-بغدادذكران لومالتاجر 107دب

ر عدنان عباس274699 ي161030الكرخ-بغدادذكرحسير لومالتاجر 108دب

ي161030الكرخ-بغدادذكركاظم محمد عباس21907 لومالتاجر 109دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرسيف مرداس مخلف254871 لومالتاجر 110دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرحيدر طارق ابراهيم21440 لومالتاجر 111دب

ي161030الكرخ-بغدادذكررسول نصار عكار21690 لومالتاجر 112دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرسجاد علي رحيمة250384 لومالتاجر 113دب

ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد رحيم صوين362853 لومالتاجر 114دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرعمار كاطع كطان274997 لومالتاجر 115دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرارشد سامي محسن21315 لومالتاجر 116دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرجسام صباح جسام440274 لومالتاجر 117دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرنزار صدام كاظم250625 لومالتاجر 118دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد شهاب حمد556467 لومالتاجر 119دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرباقر صباح عبدهللا21632 لومالتاجر 120دب

ي161030الكرخ-بغدادذكريحير شهاب حمد556470 لومالتاجر 121دب

يس21894 ي161030الكرخ-بغدادذكرعالء احمد دب لومالتاجر 122دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرمهدي صباح عبدهللا250397 لومالتاجر 123دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرحيدر كاظم حياوي254903 لومالتاجر 124دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم محمد عبدالكريم274657 ةالتاجر 125إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي محمد جاسم556474 ةالتاجر 126إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمصطفر عباس خلف254802 ةالتاجر 127إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير ياس440135 ةالتاجر 128إعدادي

ر440413 ي161030الكرخ-بغدادذكرسامي رعد حسير ةالتاجر 129إعدادي

ر فرحان440220 ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي حسير ةالتاجر 130إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرامير ضياء حميد479590 ةالتاجر 131إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمصطفر رزاق مخلف21901 ةالتاجر 132إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمثير كريم حمزة254831 ةالتاجر 133إعدادي

ل250282 ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي سالم داخ ةالتاجر 134إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمصطفر جسام محمد362825 ةالتاجر 135إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرياش عناد خلف254866 ةالتاجر 136إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرحسام عكلة جبار479639 ةالتاجر 137إعدادي

ر250927 ي161030الكرخ-بغدادذكربراء عباس حسير ةالتاجر 138إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكريوسف يعقوب ماهود521977 ةالتاجر 139إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرفاروق صباح عبدالعزيز21754 ةالتاجر 140إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرارشد محمد هالل522002 ةالتاجر 141إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد خليل ابراهيم363724 ةالتاجر 142إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرصالح جاسم محمد250959 ةالتاجر 143إعدادي

ر مجيد رحيمة503321 ي161030الكرخ-بغدادذكرحسنير ةالتاجر 144إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي شاكر محمود503296 ةالتاجر 145إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكركريم قبس عبدهللا274672 ةالتاجر 146إعدادي

ر363388 ي161030الكرخ-بغدادذكرعمران كاظم حسير ةالتاجر 147إعدادي

ر سليم440031 ي161030الكرخ-بغدادذكرغزوان حسير ةالتاجر 148إعدادي

ر جبار عبداالمير21541 ي161030الكرخ-بغدادذكرحسير ةالتاجر 149إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعمر محمود علي250643 ةالتاجر 150إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمنتظر عدنان عباس250339 ةالتاجر 151إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعباس عبداالمير ابو الهيت254845 ةالتاجر 152إعدادي

ي21627 ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي عبد حماد ةالتاجر 153إعدادي

ر ثامر جبار254461 ي161030الكرخ-بغدادذكرحسير ةالتاجر 154إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكراسعد جاسم محمد250841 ةالتاجر 155إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز عدنان كاظم250451 ةالتاجر 156إعدادي



ي161030الكرخ-بغدادذكرنبيل ابراهيم عبدهللا21381 ةالتاجر 157إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرايمن داود سليم479460 ةالتاجر 158إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرصفاء جاسم حامد362979 ةالتاجر 159إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز نبيل ابراهيم479617 ةالتاجر 160إعدادي

بان250718 ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي رشيد دي ةالتاجر 161إعدادي

ر250974 ي161030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ثامر حسير ةالتاجر 162إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمصطفر عداي مهدي254754 ةالتاجر 163إعدادي

ي مجهول362954 ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالنير ةالتاجر 164إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرسجاد رائد مالك275042 ةالتاجر 165إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعباس حميد جير440385 ةالتاجر 166إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد نجم عبدهللا440041 ةالتاجر 167إعدادي

يمه479598 ي161030الكرخ-بغدادذكرباسم ثجيل ارح ةالتاجر 168إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد طالب مظلوم479579 ةالتاجر 169إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرسجاد كاطع مزهر21406 ةالتاجر 170إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمود شاكر مظلوم440256 ةالتاجر 171إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكركرار حيدر عبدهللا21476 ةالتاجر 172إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد صالح479538 ةالتاجر 173إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرفالح حسن علي21365 ةالتاجر 174إعدادي

ر حميد مهنا254822 ي161030الكرخ-بغدادذكرحسير ةالتاجر 175إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار كاظم275021 ةالتاجر 176إعدادي

ي539160 ي لعيير
ي161030الكرخ-بغدادذكرامير جوتر ةالتاجر 177إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرصفاء سمير عبيد254826 ةالتاجر 178إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد ابراهيم556483 ةالتاجر 179إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرفرحان يوسف فرحان503336 ةالتاجر 180إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمصطفر نجم عبد254507 ةالتاجر 181إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعبدالجبار هادي شنشل440181 ةالتاجر 182إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمهدي حامد مهدي503313 ةالتاجر 183إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد شكر محمود363884 ةالتاجر 184إعدادي

ر سالم عبدهللا274568 ي161030الكرخ-بغدادذكرامير ةالتاجر 185إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن علي رشيد254935 ةالتاجر 186إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي حامد علي479587 ةالتاجر 187إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي عباس جابر440401 ةالتاجر 188إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرميثم كريم حسن503311 ةالتاجر 189إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرليث سلمان ابراهيم440332 ةالتاجر 190إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان كاظم363983 ةالتاجر 191إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرنبيل علي نجم503298 ةالتاجر 192إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن عبد440290 ةالتاجر 193إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعبدالجبار ستار جبار522006 ةالتاجر 194إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرامير محمد مهنا254786 ةالتاجر 195إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمصطفر عماد لطيف254900 ةالتاجر 196إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكركريم رعد فرحان503358 ةالتاجر 197إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرامجد محمد هالل521998 ةالتاجر 198إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان كاظم363926 ةالتاجر 199إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد مرزة فالح250274 ةالتاجر 200إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد صباح جاسم364073 ةالتاجر 201إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرامجد شهاب احمد250376 ةالتاجر 202إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرسلطان خالد عبدهللا21501 ةالتاجر 203إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي ثامر جبار363597 ةالتاجر 204إعدادي

ور عبدالحميد21661 ي161030الكرخ-بغدادذكرمصطفر ان ةالتاجر 205إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعباس هادي شنشل440177 ةالتاجر 206إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعزالدين خضير محمد21625 ةالتاجر 207إعدادي



ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد كاطع مزهر21377 ةالتاجر 208إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي محمد غزال254838 ةالتاجر 209إعدادي

ي522000 يس حماد ي161030الكرخ-بغدادذكررشيد دب ةالتاجر 210إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرسجاد طالب جاسم362933 ةالتاجر 211إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسن عجيل21696 ةالتاجر 212إعدادي

ر حامد علي440317 ي161030الكرخ-بغدادذكرحسير ةالتاجر 213إعدادي

ر خلف254442 ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد حسير ةالتاجر 214إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمرتصر حسن عبد254878 ةالتاجر 215إعدادي

ر فرحان ناهي250941 ي161030الكرخ-بغدادذكرحسير ةالتاجر 216إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرطه محمد غزال440204 ةالتاجر 217إعدادي

ي479631 ي161030الكرخ-بغدادذكرهيثم جسام حماد ةالتاجر 218إعدادي

ر479608 ي161030الكرخ-بغدادذكرليث علي حسير ةالتاجر 219إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد طالب شنيت274664 ةالتاجر 220إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرباقر عبداالمير حمد440410 ةالتاجر 221إعدادي

ح254695 ي161030الكرخ-بغدادذكرمرتصر صالح شي     ةالتاجر 222إعدادي

ر عبدهللا250692 ي161030الكرخ-بغدادذكرعالء حسير ةالتاجر 223إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرقدس حسن عباس479527 ةالتاجر 224إعدادي

ر21701 ي161030الكرخ-بغدادذكرجهاد علي حسير ةالتاجر 225إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرحسن فالح جاسم440266 ةالتاجر 226إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم حسن21461 ةالتاجر 227إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمود جمعة نصيف21351 ةالتاجر 228إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعزت ابراهيم خليفه364046 ةالتاجر 229إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرعلي شويل جابر254818 ةالتاجر 230إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد رياض احمد254527 ةالتاجر 231إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرشكر عبدهللا ابراهيم274988 232بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكررياض جواد كاظم479573 233بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرنصير عبدالكاظم ابراهيم21318 234بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكركريم شمال غالي21397 235بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكراحمد محمد علوان254849 236بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرزاهر مخيلف علي254448 237بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكررياض محسن جبار440233 238بكالوريوسالتاجر

ور مهدي250249 ي161030الكرخ-بغدادذكرمظر ان 239بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادذكرحاكم عطاهللا علي21686 لومالتاجر 240دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرفاضل فرحان مطر440279 لومالتاجر 241دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرالمعتصم باهلل عبدالكريم حمود21309 لومالتاجر 242دب

ي161030الكرخ-بغدادذكريعقوب ماهود سعد21622 لومالتاجر 243دب

ر عبدهللا مكطيف21643 ي161030الكرخ-بغدادذكرحسير لومالتاجر 244دب

ي161030الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدهللا جير440189 ةالتاجر 245إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان جداح21716 ةالتاجر 246إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمنذر نض محمود503280 ةالتاجر 247إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرمؤيد خير عويد440194 ةالتاجر 248إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرحيدر مكي عطية363011 ةالتاجر 249إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادذكرقاسم حميد شنيت21311 ةالتاجر 250إعدادي

ر كريم خضير440310 ي161030الكرخ-بغدادذكرحسير ةالتاجر 251إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىفؤادة داود سلمان274704 1بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىكريمة جحش محمد21750 2بكالوريوسالتاجر

ي479642 ي161030الكرخ-بغدادأنيىنهاية هادي ناجر 3بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىسحر غالب شامل254895 4بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىشيماء سمير عبد274681 5بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىهبة عبداالمير عيدان21708 6بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىعبير مزهر خلف254868 7بكالوريوسالتاجر



ي161030الكرخ-بغدادأنيىشهالء حميد خلف503362 8بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالرضا عبدالحسن274578 9بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىرواسي جميل فرج440314 10بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىورود جاسب حميد21296 11بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىامل رحمن الزم363912 12بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىزينب طالب منصور21891 لومالتاجر 13دب

ي161030الكرخ-بغدادأنيىوفاء مهدي عبود21459 لومالتاجر 14دب

ش كريم556479 ة دروي ي161030الكرخ-بغدادأنيىسمير لومالتاجر 15دب

ي161030الكرخ-بغدادأنيىصديقة عبدالكاظم علي21898 لومالتاجر 16دب

ول بندر21775 ي161030الكرخ-بغدادأنيىنجاة دري لومالتاجر 17دب

ي161030الكرخ-بغدادأنيىفاطمة شاكر محمود362964 لومالتاجر 18دب

ي161030الكرخ-بغدادأنيىشيماء جمعة نصيف254835 لومالتاجر 19دب

ي161030الكرخ-بغدادأنيىميساء عبدالخضر كاظم21484 لومالتاجر 20دب

ي161030الكرخ-بغدادأنيىنمارق محمد عجيل274564 لومالتاجر 21دب

ي161030الكرخ-بغدادأنيىسامية عباس عطية21491 لومالتاجر 22دب

ي161030الكرخ-بغدادأنيىخالدة جميل جاسم21854 لومالتاجر 23دب

ي161030الكرخ-بغدادأنيىدعاء جمعة نصيف274667 لومالتاجر 24دب

ق رياض جواد503354 ي161030الكرخ-بغدادأنيىاستير لومالتاجر 25دب

ر جير254869 ي161030الكرخ-بغدادأنيىتغريد محمدحسير ةالتاجر 26إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىابتهاج والي عباس254844 ةالتاجر 27إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىشيماء جسام محمد274600 ةالتاجر 28إعدادي

ل مجيد254810 ي161030الكرخ-بغدادأنيىهدى داخ ةالتاجر 29إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىوجدان شاكر كاظم21651 1ماجستيرالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىدعاء ضياء حميد479596 2ماجستيرالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىحوراء كاطع مزهر21702 لوم عاليالتاجر 3دب

ي161030الكرخ-بغدادأنيىزهراء حافظ اسود479561 4بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىفاطمه جبار عباس21375 5بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىزينب ضامن نارص440304 6بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىشهد سالم عبيد21872 7بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىسمر ماجد رشيد254955 8بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىسيماء ماجد عزيز503370 9بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىسجا عناد حمد275055 10بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىاالء سلمان لفته362970 11بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىدعاء حافظ اسود479566 12بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىاشاء جميل عبد274694 13بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىهبة اياد عبيد21681 14بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىهبة محمد عباس21905 15بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىالرا رعد مكطوف556143 16بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىتبارك مرتصر جواد254812 17بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىعذراء حسن علي21360 18بكالوريوسالتاجر

ر صبار254743 ي161030الكرخ-بغدادأنيىتمارة تحسير 19بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىنرسين شاكر مظلوم440261 20بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىشور فرحان كريم274571 21بكالوريوسالتاجر

ح21609 ي161030الكرخ-بغدادأنيىزينب صالح شي     22بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىالعذراء فاضل عبدزيد503346 23بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىسارة خضير عباس479535 24بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىانتصار احمد جلوب479577 25بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىمنتىه لفته هاشم503334 26بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىايمان ماجد حمدهللا21443 27بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىامنة نارص حسن21504 28بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىمها مهدي عباس21426 29بكالوريوسالتاجر



ر479518 ي161030الكرخ-بغدادأنيىاالء محمد حسير 30بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىاشاء سالم عبيد21866 31بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىشيماء بدر عبد274544 32بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىزينب عباس فليح254855 33بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىمروة جواد كاظم21672 34بكالوريوسالتاجر

ان شاكر كاظم21659 ي161030الكرخ-بغدادأنيىودي 35بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىصفاء نجم عبد21728 36بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىسلوى خضير عباس479532 37بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىلقاء حميد رشيد282449 38بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىبيداء مهدي عباس275029 39بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىسماح عادل كاظم254798 40بكالوريوسالتاجر

ة بدر عبد274546 ي161030الكرخ-بغدادأنيىنادي 41بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىمروة فؤاد عبداالمير21880 42بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىامنة شاكر محمود21741 43بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىامنة بدر عبد274548 44بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىسالي عماد اسماعيل503380 45بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىشيماء جميل عطية21454 46بكالوريوسالتاجر

ر شايع21519 ق حسير ي161030الكرخ-بغدادأنيىاستير 47بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىشيماء حسن علي21362 48بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىاالء حافظ اسود479553 49بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىاشواق عماد اسماعيل539155 50بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىميسم هجو سلمان556481 51بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىغفران شاكر كاظم21647 52بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىعلياء حميد عبدالرضا503301 53بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىهيام جبار عبدهللا21422 54بكالوريوسالتاجر

ر علي254814 ي161030الكرخ-بغدادأنيىفريال حسير 55بكالوريوسالتاجر

وق شاكر مظلوم440225 ي161030الكرخ-بغدادأنيىشر 56بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىزينب وحيد مرعب21488 57بكالوريوسالتاجر

ي161030الكرخ-بغدادأنيىدعاء حميد خلف503360 لومالتاجر 58دب

ي161030الكرخ-بغدادأنيىشهد عبدالكريم مطرسر254807 لومالتاجر 59دب

ي161030الكرخ-بغدادأنيىضمياء حسن عزيز363751 ةالتاجر 60إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىكوثر رحمن جبير21494 ةالتاجر 61إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىهدى محسن كرم21745 ةالتاجر 62إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد عجيل21409 ةالتاجر 63إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىبيداء عدنان كاظم363512 ةالتاجر 64إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىزينب علي حسن440165 ةالتاجر 65إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالزهرة عباس254705 ةالتاجر 66إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىحوراء عباس جابر254790 ةالتاجر 67إعدادي

ر479482 ي161030الكرخ-بغدادأنيىهاجر شاكر حسير ةالتاجر 68إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىغفران ماجد عزيز503365 ةالتاجر 69إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىاسماء حافظ اسود479544 ةالتاجر 70إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىزينب رحيم ناهي503318 ةالتاجر 71إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىغفران محمد عباس250744 ةالتاجر 72إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىحوراء جبار عبدزيد254435 ةالتاجر 73إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىهبة عبود عكلة254919 ةالتاجر 74إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىتبارك عماد مهدي254952 ةالتاجر 75إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىمالك زياد طارق503379 ةالتاجر 76إعدادي

انا صالح مهدي363045 ي161030الكرخ-بغدادأنيىدي ةالتاجر 77إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىزينب ثامر نائب539150 ةالتاجر 78إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىرسل جاسم ابراهيم254862 ةالتاجر 79إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىايه ثامر نائب254509 ةالتاجر 80إعدادي



اس صباح جاسم362999 ي161030الكرخ-بغدادأنيىنير ةالتاجر 81إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىميالد حيدر كرم479505 ةالتاجر 82إعدادي

ر عبد21322 ي161030الكرخ-بغدادأنيىمنار حسير ةالتاجر 83إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىورود محسن محمود250681 ةالتاجر 84إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىزهراء زامل صالح363825 ةالتاجر 85إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىطيبة كامل هاشم21666 ةالتاجر 86إعدادي

وي250619 ي161030الكرخ-بغدادأنيىشيماء محمد بدي ةالتاجر 87إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىوداع سعيد خضير556136 ةالتاجر 88إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىزينب رحمن جبير363811 ةالتاجر 89إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىمريم جاسم حامد362990 ةالتاجر 90إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىزهراء جابر ساجت250472 ةالتاجر 91إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىصفا ابراهيم عبد440307 ةالتاجر 92إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىانعام غانم شكي254698 ةالتاجر 93إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىسكينة عماد مهدي254948 ةالتاجر 94إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىسحر عبود عكلة254924 ةالتاجر 95إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىسحر رعد مكطوف556465 ةالتاجر 96إعدادي

ر254817 ي161030الكرخ-بغدادأنيىنجالء عالوي حسير ةالتاجر 97إعدادي

هللا21357 ي161030الكرخ-بغدادأنيىصبا حازم خير ةالتاجر 98إعدادي

ام363034 ي161030الكرخ-بغدادأنيىسحر ثامر ده ةالتاجر 99إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىسعاد رعد مكطوف556461 ةالتاجر 100إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىايمان محمد حامد21528 ةالتاجر 101إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىنغم عبداالمير عواد274972 ةالتاجر 102إعدادي

ى ساكت مرزوك21367 ي161030الكرخ-بغدادأنيىبرسر ةالتاجر 103إعدادي

ي161030الكرخ-بغدادأنيىجنان علي محسن275034 ةالتاجر 104إعدادي

1دكتوراهالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمود عبد حمزة354767

2ماجستيرالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمرتصر عبدالرحمن جير304029

3ماجستيرالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعادل جبار سعيد552221

4ماجستيرالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرياش خضير عباس303762

ر علي ياش533344 5ماجستيرالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير

ر داؤد306237 لوم عاليالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرفراس حسير 6دب

ر559724 7بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي شايع عبدالحسير

8بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمالك خلف بدر303776

9بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرقاسم عباس ابراهيم559741

10بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراحمد فتحي عبداالمير304072

ر356915 11بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرضياء علي حسير

12بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراحمد محمدنوري محمدعلي303984

سان صالح مهدي303788 13بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراح

14بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرفالح حسن فرحان533387

15بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل عباس306351

ر علي هاشم304443 16بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير

ر303813 ر علي مفيى 17بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير

18بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمقداد رشدي سعيد533477

ي533455 19بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي حسن هاد

ر533340 20بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرصابر عبدالجبار حسير

ر403048 21بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد حسير

22بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحيدر جبار راهي406553

23بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراحمد حميد جعفر306294

24بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمهند محمد جاسم356737

25بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرصادق جعفر جبار303908

26بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد يوسف303846

ر306661 27بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعباس قاسم عبدالحسير



28بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرليث جبار حسن306502

29بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكربشار عبدالجبار خزعل533451

30بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي حميد عبدالحسن533385

31بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسام جبار راهي405141

32بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراكرم لطيف محمود533474

33بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعمار عبد حلبوت303795

34بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي خلف نعمة405134

35بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل سلمان533463

36بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرقاسم حميد طاهر354330

37بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرقاسم غازي منديل354728

38بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعمار سعدي علوان303935

39بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالهادي حمود304189

ر محمدعلي عباس403037 40بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير

ي303809
41بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرميثاق نوري حساتر

42بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرقصي صادق عبدالكريم405130

43بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي موفق جليل303780

44بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرظافر قاسم سلمان303863

45بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي عادل هاشم533439

46بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي علي303826

ر حسون303757 47بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرنصير حسير

48بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكركاظم مهدي رضا306627

زاعلي444170 كو مهدي مير 49بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرشير

ي سكر533462 50بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمدباقر ناجر

ر علي مجيد402988 51بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير

ي406527
52بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمصطفر حميد سبيى

53بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحيدر طارق عبد533391

54بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراسعد جبار جابر444662

55بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسن احمد حسون362718

56بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرصالح فتحي عبداالمير304076

57بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرفراس مازن فاضل303818

58بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحيدر عالء يارمحمد533361

59بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرصفاء عبداالمير نض354609

60بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراحمد مهدي علي533349

61بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعامر محسن جابر402902

62بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرزيد علي مجيد551709

ر مؤيد شكر406509 63بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعبدالحسير

64بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالخالق رضا533459

65بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسام عاهد نارص559822

ر محمد303849 66بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكريوسف حسير

67بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعمر سعدون عبيد445186

68بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراحمد سعدي محمد533416

69بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرصفاء عبدالكريم فاخر303778

70بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرامير محمد مزهر303828

71بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عبدالوهاب306663

72بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي سعد عباس444258

73بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعماد ثامر زايد406539

74بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي سلمان كيطان304893

ر402991 75بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد عبدالحسير

ر445368 76بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي عامر حسير

77بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحميد موس306604

78بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمنتظر عبدالهادي طالب304043



79بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي احمد داود356681

80بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم فاخر356459

81بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي محمد رضا303948

82بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرامير حيدر هريش533413

83بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمصطفر ثامر زايد406530

84بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد نظير نزار303903

ر552084 ر وفيق عبدالحسير 85بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير

ر403066 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي عباس حسير 86دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرثائر سلمان خلف444340 87دب

ر جاهل راهي403074 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير 88دب

ام533398 ي عبد دح
ى

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرصدف 89دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرهشام احمد رسن559587 90دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح جاسم403054 91دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي حسن لفته304129 92دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحيدر حميد سعيد304116 93دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرخالد حميد سعد403044 94دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرباسم محمد اسماعيل306707 95دب

ي556507 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعباس حسن هاد 96دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرسيف هاشم محسن303748 97دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي صادق قاسم406438 98دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمهدي صالح حسن306473 99دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرسامر عزيز علي406427 100دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحيدر جدوع حسن518257 101دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد533482 102دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرغزوان سامي شمال303921 103دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي حسن عبداللطيف183353 104دب

ي303806 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرجاسم خلف لعيير 105دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل جبار356901 106دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراحمد حبيب فاضل356697 107دب

ر عليوي كاظم303812 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير 108دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالرزاق جابر445295 109دب

ر داؤد559723 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرخالد حسير 110دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكررضوان حسن طاهر303891 111دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل عزيز356565 112دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرجعفر جبار محسن303760 113دب

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكروسام رزاق عبيد559870 114إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسن حمزة406289 115إعدادي

ر304097 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرهشام جمعة حسير 116إعدادي

ي حسن356585
ر

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسن صاف 117إعدادي

ر444242 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرالمختار عبدالكريم حسير 118إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرياش جميل غفور556669 119إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكررسول سعد عباس405079 120إعدادي

1ماجستيرالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن بهلول رستم183275

2بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمرتصر رياض جواد533408

3بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراياد جاسم عبود405177

4بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرزاق يونس405266

ور مهدي معارج183316 5بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكران

6بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرابراهيم ميثم مجيد533360

ر304053 7بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد علي ياسير

8بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد حيدر هريش533418

9بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمرتصر جمال فليح444268



10بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمهند مالك خلف304152

ر عنير444722 11بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرزين العابدين حسير

12بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمصطفر سالم جليل354860

13بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكررضا محمد هاشم354617

14بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرزين العابدين فؤاد عبد445353

15بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرصفاء لؤي حاتم183283

ر مبدر محمد533356 16بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير

ي سهام304038
ى

17بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالباف

18بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسن ثائر علي306330

19بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرشمد صبار سلمان306199

20بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي مصطفر جاسم354760

ي304006 21بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراحمد حسن هاد

22بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرسيف سعد قاسم306702

23بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد جاسم405166

24بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرضياء لؤي حاتم183268

25بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل عبيس533460

26بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكربشار عامر فهد445056

27بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم خلف306320

28بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمصطفر عالء عمران183333

29بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسن علي حميد354629

30بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرثامر فرج عيدان306530

31بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرسارة محمد مهدي533437

32بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراحمد حسن نجم304243

33بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكركرار عبدهللا رسول304099

34بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمرتصر جميل غفور306256

35بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسن نجم فرج181870

36بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرياش رعد كاظم356818

37بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمخلد موفق رزاق304192

38بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمدباقر جاسم محمد445015

39بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال شاكر304319

40بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرابراهيم قيس ابراهيم533267

41بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرسيف علي ياش354878

ر حسن170470 42بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسير

ر183290 ر محمد حسير 43بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير

44بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرزيد حيدر علي556670

ي183301
45بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جمال دلفر

46بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحميد عصام مجيد444281

47بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد صبحي304210

48بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي ضياء الوس445373

49بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكريوسف علي صكبان405091

50بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعالء محمد كاظم183303

ي304124
51بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرسالم ماهر باتر

52بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرامير حبيب يوسف533295

53بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد رضا نور556751

54بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعالء جبار محسن533424

55بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسن عماد عباس306228

56بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر محمد303918

57بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكركرار جمال صادق445317

ر عباس444465 58بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرسمير عبدالحسير

59بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاضل سلمان444298

60بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعبدهللا مؤيد علي406551



61بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكركرار فاضل عبيس533427

ر مهدي جدوع183340 62بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير

ي304010
63بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرميثم زهير غير

64بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراحمد مالك خلف304149

ر كاظم نارص304140 65بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير

ر304185 66بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد حسير

67بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسن قاسم حسن445347

68بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي حميد مخور306582

69بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرسيف علي عبدالخضر444408

70بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمود محمد صالح183297

71بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرصادق فالح خلف303901

72بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم محمود405198

73بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرامير عبدهللا رسول304102

74بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراحمد محمد صالح306343

75بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكررضوان سعدي علي533346

76بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمصطفر ناظم معارج306315

77بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرامير سوادي حسون303869

78بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرامير اركان تركي533479

ي محسن304156 79بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرميثم هوتر

80بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعباس محمد سعدي556675

81بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد فارس444645

82بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرامجد حسن نجم183335

83بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعبدالنور عامر حمدان533362

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمهند طالل جاسم183305 84دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسن عبدهللا حسن304284 85دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحيدر ليث قاسم401846 86دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراحمد كريم كاظم533406 87دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراسامة صالح مهدي402911 88دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل سلمان444704 89دب

ي محسن304158 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكربسام هوتر 90دب

ر عبدالرحيم جبار356608 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير 91دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد رحيم جبار406517 92دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي سعد هاشم406541 93دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكركاظم هشام جمعة304078 94دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحيدر سعيد عبدالرضا303885 95دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسام علي خزعل183360 96دب

ر عبدالرحيم حدود304164 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير 97دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد صالح304430 98دب

غام سمير356714 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي رصر 99دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد علي183315 100دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكركرار سامي شمال303763 101دب

ر444659 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسن ظافر حسير 102دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكررامي جمال ساهي183313 103دب

ي محسن183286 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسام هوتر 104دب

ر سلمان444706 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحيدر حسير 105دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسام فرحان رضا304160 106دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرسيف مهدي صالح556510 107دب

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكركرار عبدالرحيم حدود304162 108إعدادي

ر رضا نور556720 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير 109إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراحمد محمود عبد406556 110إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرامير علي عبدهللا304299 111إعدادي



ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكركرار حيدر عبدعلي444264 112إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد اسامة صبحي406382 113إعدادي

ثم ناطق عباس402943 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراك 114إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرسجاد محمد جعفر445128 115إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسام فوزي عبدعلي356546 116إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد304605 117إعدادي

ي سهام306619
ى

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالباف 118إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمنتظر خالد عبدهللا306246 119إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعمر مصطفر حمد533237 120إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي عادل شبيب406535 121إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي ماجد عبدالزهرة304098 122إعدادي

ي406325 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكركرار رؤؤف ناجر 123إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرايمن خليل لفته304744 124إعدادي

ر عادل باقر559730 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمعيى 125إعدادي

ر فريد كاظم306601 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسنير 126إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد حيدر صكبان304786 127إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي واثق محمدصالح304873 128إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي حسن عبدالزهرة306488 129إعدادي

ر عماد حبيب306134 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير 130إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمنتظر عيىس احمد306611 131إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرقتيبة عبدالرحيم نعمة304804 132إعدادي

ر داود مكي306431 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير 133إعدادي

ر406249 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار حسير 134إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرليث عبداللطيف مزعل444313 135إعدادي

ر علي جاسم306454 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير 136إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبداالمير عباس306623 137إعدادي

ر306034 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرسعدون علي عبدالحسير 138إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراحمد علي عبدالحميد304571 139إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرامير محمد عبدالمجيد303325 140إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جاسم محمد306480 141إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكركرار حيدر عباس304056 142إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي مرتصر فوزي552303 143إعدادي

ر قاسم عبدالحسن303841 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمدحسير 144إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرامير عبدالرزاق محمد406275 145إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم حميد406548 146إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرسيف رياض جواد559738 147إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد داود353781 148إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحيدر هيثم شبيب304587 149إعدادي

ي عبد533400 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراحمد ناجر 150إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي سعدي صاحب445291 151إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمؤمل طارق كاظم183325 152إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم حميد406496 153إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد هاشم306223 154إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد عبدالوهاب306003 155إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعبدالقيوم عبد محمد445217 156إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراحمد رائد عزيز445323 157إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمدجعفر نارص جليل304232 158إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد جير445140 159إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرسمير احمد رحيم556497 160إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرابراهيم اسماعيل عودة304031 161إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكركرار حيدر عبود559732 162إعدادي



ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعباس باسم محمد303823 163إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحامد جبار حامد444174 164إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي كفاح حسن480091 165إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمدصادق عبدالستار حسن533338 166إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحيدر كريم حمود533393 167إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمجتير علي شايع304838 168إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرسجاد محمد صاحب533280 169إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد حيدر لطيف356882 170إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراحمد ماجد كريم306535 171إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي محمد مرزة444302 172إعدادي

ي406506 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمرتصر عادل هاد 173إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد رعد هاشم444991 174إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرهمام محمد عبدالرضا306507 175إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن لؤي صيهود406497 176إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن طارق سامي304127 177إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم رحيم306281 178إعدادي

ي306571 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمنتظر سعيد ناجر 179إعدادي

ي روضان306356 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمصطفر ناجر 180إعدادي

ر فاضل عزيز356401 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير 181إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرسجاد منذر منعم533371 182إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد حيدر عبدعلي444261 183إعدادي

د محسن306187 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرياش دري 184إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرموس حامد لطيف405327 185إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرطه ثائر علي306427 186إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمنتظر علي محمدسليم303817 187إعدادي

وري رحيم353862 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ام 188إعدادي

ي354122 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرصادق ظافر عبدالهاد 189إعدادي

ر سهيل عباس303842 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرياسير 190إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد مشتاق طالب444208 191إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمهدي صالح مهدي406502 192إعدادي

فقار حيدر كاظم445197 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرذوال 193إعدادي

غام حسن جير304811 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكررصر 194إعدادي

ي533326 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسن زهير عرتر 195إعدادي

ر533345 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكركمال علي حسير 196إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرسجاد مؤيد عباس306183 197إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسن مهدي رضا353933 198إعدادي

ر عباس304194 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمنتظر حسير 199إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرفهد مؤيد علوان406373 200إعدادي

ر445309 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرزيد محمد حسير 201إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي ناظم جواد306373 202إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي محمد جاسم533354 203إعدادي

204بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعبدالجبار نعمة جير556514

205بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرسمير علي سعيد183355

ي304058 206بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس ناجر

ي354670
207بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعلي حميد راصر

208بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرفراس عبد علي306326

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمازن حسن فرحان304109 209دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرهيثم عبود كريم304930 210دب

ي405095 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحمودي زهدي حمود 211دب

ي183362 ر علي سعود لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحسير 212دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرعماد حبيب لفته183354 213دب



لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد علي سعيد183356 214دب

ي محسن304177 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكروسام هوتر 215دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكراكرم عباس احمد444523 216دب

ي183285 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرنارص حلو راجر 217إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرمحمد جعفر علي444553 218إعدادي

ي304539 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادذكرحازم منهل عبدالهاد 219إعدادي

ر فاضل صاحب405147 1ماجستيرالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىياسمير

2ماجستيرالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىرسل حيدر عبدعلي402933

3ماجستيرالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنبا رياض باقر533457

4ماجستيرالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزينب سعد مهدي304147

5ماجستيرالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمريم عصام حسن445326

6بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىجنان صادق عبدالكريم402969

ي306277
ر

7بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمير محمدجواد كاف

8بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىلم سامي محمد354750

9بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىرغد قاسم لفته444560

10بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىابتهال جاسم جواد306236

ى شعالن خليل556503 11بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىبرسر

12بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىلمياء هادي عبدالكريم306249

13بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزينب صادق مهدي559726

ي304107 14بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزينب حميد ناجر

15بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىبيداء جواد عزيز557227

16بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنوسود عباس ابراهيم530294

17بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاشاء كاظم عجيل405071

18بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىهناء عبداالمير كاظم303767

19بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىعلياء خزعل عبداالمير444290

20بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىسحر عبدالرضا جويد533420

ق محمود مهدي303783 21بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاستير

22بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىرشا قاسم سعيد356533

23بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىانعام جازع جياد533429

24بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىسوسن كريم فنجان445266

25بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاسماء وحيد جير533351

26بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىسيناء كاظم فارس444661

ى علي كريم306437 27بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىبرسر

28بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاسماء علوان روضان303830

29بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىبان عبدالكريم سلمان533335

30بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىعذراء عبدالرحمن طعمة304070

31بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزهراء جبار حمود303771

ر سلمان359283 32بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىايناس حسير

33بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزهاء مهدي بدر406537

34بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنور عواد كاظم444294

35بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىحنان اسماعيل رشيد306548

36بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاسماء عبداللطيف مزعل444364

37بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىندى كريم سعيد303844

ر سعد جاسم303764 38بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىياسمير

39بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنور رياض باقر533337

40بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمريم رافد سمير402976

اس خضير عباس533358 41بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنير

42بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزينة طالل عبداللطيف444335

43بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزينب وليد طه445344

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزكية حسن موس402998 44دب

ي356672
لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىشذى كاظم راصر 45دب



الص راشد توالي303746 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاخ 46دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىسهاد علي حسون559863 47دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىسعاد رحيم جاسم444677 48دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىانعام يونس عطية444308 49دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىبلقيس محمدحسن عبدالكريم304153 50دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىشذى حسن عباس303911 51دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزينب عواد كاظم303794 52دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىايناس محمدعلي علي304061 53دب

ر444710 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىفوزية نارص حسير 54دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاسيل عبدالرضا راهي552222 55دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىانتصار جاسم حميد406546 56دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزينة علي عبد303753 57دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاسيل قاسم رضا304180 58دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىانعام كاظم محمد556765 59دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىحال محسن هنيهن303803 60دب

الم عبدهللا عبد445172 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاح 61دب

ي عبدالرزاق304113 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمياسة هوتر 62دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىبان محسن جابر402923 63دب

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىهناء جمعة محمد356764 64إعدادي

ة مهيدي خضير533270 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنادي 65إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزينب اياد ابراهيم444978 66إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاقبال عبدالرضا كاظم303942 67إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىعائشة عدنان طعمة354577 68إعدادي

ر حسن406388 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنهاد عبدالحسير 69إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىهبة عبدالرزاق جابر445299 70إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىشهلة عباس جعفر444331 71إعدادي

از احمد عبدالجليل306675 ر 1ماجستيرالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاعيى

2ماجستيرالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزينب علي جاسم356578

ي304336 3بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىتبارك فاضل هاد

ن علي عبدالرسول533453 4بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنادي

5بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىايالف عباس فاضل406531

6بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاسالم نعيم حسن405115

ي304498 7بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىهيا عامر هاد

8بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىايالف رائد فيصل405299

9بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىايات مصطفر حمد304525

10بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىرقية قصي حسن304120

11بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنورا صيوان حلو183323

12بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىرحمة سعد جسار183342

13بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىغدير صادق محمدفؤاد183349

14بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىهند علي حمزة303798

15بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىبراء عباس حمزة533357

16بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىرؤى علي جاسم406550

17بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمريم حامد لطيف356866

18بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزهراء عالء جعفر304024

19بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىغسق عبدالرحيم نعمة533262

20بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىغدير علي محمدسليم303851

21بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمريم عبداللطيف مزعل444367

ي304033
22بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىدعاء زهير غير

23بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىشهد عبدالخالق شاكر306626

24بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىرنا حمودي محمدجواد183293

25بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىرفاه محمد مهدي533431



26بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىرغدة عبداللطيف مزعل304000

27بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىندى سعد كريم183295

28بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىشيماء صبار لفته444721

29بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمروج محمود عبد354777

30بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىفاطمة بهلول رستم444276

31بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىخديجة مرزة حمزة445286

32بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنىه محمد عليوي356804

33بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزهراء حافظ ابراهيم405184

34بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمروة سلمان حلو354706

35بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزهراء حميد امخور306588

36بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاية احمد جاسم444712

ي183287
37بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاشاء سعيد شفر

38بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىايالف ثامر محمد303932

39بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزهراء عالء شاكر183306

40بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنور علي احمد303899

ي405322 41بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىايات رؤوف ناجر

42بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىفاطمة خليل لفته303882

43بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عالء كاظم533341

ر406525 44بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزهراء صالح شنير

45بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىتبارك عالء شاكر183326

46بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىموج محمد رضا353734

ق رزاق عبود354889 47بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاستير

48بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمىه سمير محمد353656

49بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىميسم عبدالستار حسن533348

50بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزهراء احمد عبداللطيف557493

51بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىدعاء محمد صاحب183363

52بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىسحر مؤيد عباس183359

53بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزينب كريم حمود445028

54بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاسماء صبحي حميد354830

ر عبدعلي306252 55بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمروة حسير

56بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنور علي حمزة304398

57بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاية عماد ابراهيم304142

58بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىتبارك سعد جاهل444715

59بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىعذراء علي ابراهيم445356

60بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىشذى ناظم جواد304277

61بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمير محمد عدنان183298

ر خضير353531 62بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىرنا ياسير

63بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمروة علي كاظم183271

64بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىانغام عيداي حشيش183350

65بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنور جاسم محمد353568

66بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزهراء حيدر عبدعلي405251

67بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزينب واثق محمدصالح304016

68بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمروة جاسم عبد356781

69بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىهديل عبدالرزاق عيىس533381

70بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنور فاضل عباس405293

71بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى مجيد عبدالحميد533374

72بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمريم سعدي علي405288

73بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىحال باقر محمود354893

74بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاشواق قاسم مدلول405220

75بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىرؤى علي ابراهيم445360

76بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىصفية جعفر محمود183345



77بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىرغدة علي باقر303916

78بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىسحر عماد محمدصالح183272

ر جليل406510 79بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىسىه حسير

80بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىكوثر خالد علي559721

81بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىتبارك عبدالستار حسن533347

ر304181 82بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محمد حسير

83بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزينب شبيب رستم183279

84بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاسماء عبدالمجيد عبداللطيف354722

85بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىسناء مهدي بدر445342

86بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىصابرين سعد جسار183343

87بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىفرح فيصل جيجان356755

88بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىعذراء جاسم عبود405172

ي405274 89بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىهالة رؤوف ناجر

90بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىخديجة حامد عزيز406504

91بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنضال شبيب رستم183280

92بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىهند علي سعيد183357

93بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىرشا رضا نور556736

94بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزهراء عباس فاضل406533

ر306644 95بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنبا علي حسير

96بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىهبة ناهي حمد306445

97بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىرحاب يرس حميد405108

98بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاالء رعد كاظم405281

99بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىفاطمة واثق محمدصالح403007

100بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىهبة سالم جليل354867

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد رضا304859 101دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىهدى كريم جواد172110 102دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىحوراء قاسم لفته445104 103دب

ي فاضل عبدالرضا363803
لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاماتر 104دب

ر مهدي533316 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنداء حسير 105دب

ر183337 اس علي حسير لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنير 106دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىحوراء علي عبدالكريم405161 107دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنور قاسم حيدر183311 108دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىسحر كاتب صكبان533258 109دب

ان سعد جاهل402962 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىادب 110دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىانتصار سعيد محمد304165 111دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىهند ناهي حمد183273 112دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاعراف جسام محمد306069 113دب

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىايات سعد جاهل445205 114إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىتفى محمد جمعة354283 115إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزهراء رعد هاشم556606 116إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىرؤى منعم عبدعلي303926 117إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاية علي طالب303769 118إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزينب طارق ابراهيم304909 119إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىحوراء جاسم محمد304478 120إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىهاجر محمد حدود306156 121إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىرباب صادق محمدفؤاد304552 122إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىودق رعد مجيد306459 123إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىحوراء باسم احمد303866 124إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنور كريم رضيوي353890 125إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمريم مشتاق طالب444238 126إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاسيا بهلول رستم444963 127إعدادي



ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىغدير فاضل عبيس533318 128إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمروة ثائر عبداالمير359574 129إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمريم سلمان حلو303939 130إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىتبارك محمد خليل552081 131إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاساور علي باقر304946 132إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمالك احمد حميد306302 133إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزينب حسن بدن532871 134إعدادي

ي354371 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزهراء ظافر عبدالهاد 135إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمريم ناطق عباس444681 136إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىسارة محمد عباس356515 137إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىامنة موفق سلمان556595 138إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىحوراء علي مطلق303987 139إعدادي

ر جاهل405316 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حسير 140إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمرسة خالد عبدهللا306242 141إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىهاجر نبيل ابراهيم533277 142إعدادي

انا قاسم مدلول405304 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىدي 143إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد مهدي533342 144إعدادي

ي304137 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىرقية عامر هاد 145إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزهراء ثائر جواد533246 146إعدادي

وري رحيم304730 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىعال ام 147إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىثريا شاكر جبار306561 148إعدادي

ي445338 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىايناس حسن هاد 149إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىنرجس نارص حلو304366 150إعدادي

ي405310 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىشهد رؤوف ناجر 151إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىجنات عبدالرزاق عيىس304753 152إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىتبارك سعد جبار304135 153إعدادي

ر محمد وهم406522 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىحنير 154إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىغدير عبدالكريم سلمان556581 155إعدادي

ر303822 ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىايات محمد حسير 156إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىثروة سلمان حلو556513 157إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىتبارك محمد جبار306360 158إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىامنية اكرم شاكر445271 159إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىريام خليل محمدابراهيم183330 160إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىمريم ثائر عبداالمير359556 161إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىالرا غسان شايع406339 162إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىصافات جسام محمد306630 163إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىهبة محمد مرزة353599 164إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىثريا جبار محسن304079 165إعدادي

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد رضا304849 166إعدادي

167بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىانتصار خزعل كاظم304133

ي533447
168بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاسماء حنش صحر

169بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىايناس وحيد جير533353

170بكالوريوسالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىبيداء حمزة عبد533442

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىهناء عبدالصاحب فليح445023 171دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىاسماء علي عبود405232 172دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالكريم محمد304186 173دب

ة عبداالمير عباس354696 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىسمير 174دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىخمائل خليل لفته303876 175دب

لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىسمر زكي جواد183346 176دب

ر356926 لومالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزينب نارص حسير 177دب

ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىسحر شاكر محمود354598 178إعدادي



ةالحرية األول111031الكرخ-بغدادأنيىزهراء فاضل عبد183361 179إعدادي

1ماجستيرالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكركميل صفاء عايد406273

سان عبود خلف318983 2ماجستيرالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراح

3ماجستيرالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرصباح اسماعيل عبد406257

4ماجستيرالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم رضا170149

5ماجستيرالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرايمن محمدحسن جعفر364183

ي406367 6ماجستيرالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي حبيب هاد

7ماجستيرالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراحمد طالل جبار170108

لوم عاليالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمسلم عبدهللا مهدي169485 8دب

لوم عاليالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمحمد جالل محمود317904 9دب

10بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعماد حميد عباس406342

11بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرصباح حمد علي169801

ر مهدي282327 12بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

13بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرزمان صاحب علي533066

14بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرضياء اسماعيل عبد170498

15بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمحمد جودت عبد364298

16بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعادل مزعل صالح169890

17بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرميثم ناجح عبد363848

ر عبدالعباس شعيل282461 18بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسير

ر480220 19بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرسول امير

20بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرفراس نعمة حسن318177

21بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعبدالجبار جاسم راشد170482

22بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرفراس جواد ابراهيم282591

23بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرقصي عبدالرزاق فاضل169510

ر533062 24بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحيدر توفيق حسير

ي مسير170302
ى

25بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالباف

26بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرفراس عبدالجبار عبدالسادة403769

ر170145 27بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمحسن كامل عبدالحسير

28بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراحمد زكي عبداالمير317663

ر364093 29بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرياش عبدالعظيم محمدحسير

ي282564 30بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم هاد

غام زهير عبدالرضا282403 31بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكررصر

32بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكررعد عبدالعباس نزال318282

33بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعبداالمير مزعل صالح282623

34بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرزكي نهاد جميل282458

35بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراحمد عماد عبدالعزيز169973

36بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرموفق خضير علي318712

37بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرالمثير كاظم شياع533040

ي550991
ر كامل غير 38بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسير

39بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحيدر عبداالمير عباس480225

ي عبد363833
40بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحيدر تفى

دين عبدالفتاح480001 41بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراحمد عمادال

42بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد علي406247

43بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد محمدصالح318887

44بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرشمد علي حسن363790

ر282436 45بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرغزوان صباح عبدالحسير

46بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحامد احمد رصر533103

47بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمصطفر صباح نصيف282560

48بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرأحمد حريجة عبدأالئمة170104

ر حبيب صادق169910 49بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسير

50بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعبدالرضا حميد مهدي317314



ر فيصل480210 51بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراياد حسير

ر مناف احمد169798 52بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسير

53بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرسالم نجم سلمان169939

54بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعمار علي محمود480250

ي362519 55بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكركرار حسن هاد

56بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرليث سعد عبدالمطلب362786

57بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرجواد جميل جواد170209

58بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرياش عبدالنارص فاضل480255

59بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمحمد خميس عودة169406

60بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرصادق جعفر سلمان533101

61بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي صباح نصيف169792

ي406369 62بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرفراس علي صير

ر شاكر169967 63بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

ر شاكر شبلي362914 64بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسير

65بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراكرم كاظم جير406309

66بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد اسود282493

67بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكربارق حبيب صادق169946

ر هادي فاضل363939 68بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسنير

ر كاظم عبد317580 69بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسير

70بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرسجاد عبدالستار عبدالجبار406353

ر282356 71بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمحمد علي حسير

72بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرميثم صادق جواد533105

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي داود عزيز363688 73دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالزهرة كاظم282441 74دب

ر169998 لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعبدالرضا هادي حسير 75دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي حسن عزيز533074 76دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرصفاء عبدالكاظم عباس170027 77دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعباس عبدالصاحب رمضان363703 78دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعالء حبيب جواد318875 79دب

ر كريم170275 لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكررياض عبدالحسير 80دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرجاسم مهدي جاسم533064 81دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرضياء حميد سلمان359249 82دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعمر يحير عزيز282432 83دب

غام مهدي سلمان406228 لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكررصر 84دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرميثم شاكر محمود364286 85دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراحمد شهاب شاطي406290 86دب

ة170386 لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرامجد صباح مير 87دب

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق جاسم راشد170161 88إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسن هادي رضا480187 89إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمؤيد داود عليوي364115 90إعدادي

ر364064 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرصالح عبدالعظيم محمدحسير 91إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرباسم حسن هيكل282498 92إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم شياع533083 93إعدادي

س طالب علي401596 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكران 94إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي محمد سليم317329 95إعدادي

1ماجستيرالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراحمد ثامر محسن170289

ر عباس170476 2بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

ر169494 3بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعمار نوري عبدالحسير

4بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي عباس خضر480227

5بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرليث مظفر عبدالرزاق161221

ر282618 ر فالح عبدالحسير 6بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسير



7بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرسامر جالل محمود317191

8بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رعد جواد364197

ر480126 9بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحمزة عبداالمير حسير

10بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرجعفر صادق مجبل480222

11بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرزياد فاضل عباس169992

وري170442 12بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرامير عماد ام

13بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمظفر ربيع موس282615

ي170003 14بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرضا هاد

ر169818 15بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكركمال علي حسير

16بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل نصيف170115

17بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمخلد محمد علي480240

18بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرسيف محسن جاسم317174

ي جابر170458
ى

19بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمدشوف

ر جالل محمود317213 20بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسير

21بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرياش محمد ابراهيم363978

22بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكررائد محمد اسود364157

23بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمصطفر مجيد محمد169907

24بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعالء سمير علي317801

25بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراحمد علي صباح406286

26بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرليث ضياء قاسم363678

27بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرياش سالم محمد170014

28بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرريسان مجيد نارص480177

29بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمحمد رعد حمزة364223

30بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد جاسم170529

31بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمرتصر علي عبدالرسول480216

32بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراحمد بهاء جواد318113

ر عبدالصاحب401574 33بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

34بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراحمد فؤاد خليل282452

35بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمحمد رعد كريم282376

36بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكريوسف حيدر عبدالكريم170062

37بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكربشار عصام علي550984

38بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرايهاب صباح نصيف169829

39بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراحمد كاظم عبد170369

40بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعالء اياد محمد317296

41بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرفيد سعد رسن550974

ر علي صباح406240 42بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسير

43بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال صدام317511

44بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمصطفر ثامر محمد169835

45بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمرتصر خالد محمد533084

46بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراوس علي كريم363843

47بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكريوسف هالل حمد480169

48بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرابراهيم رسول سلمان406375

فقار موفق خضير318136 49بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرذوال

50بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمحمد سمير عبدالجبار532975

51بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرزيد شهيد حميد169838

52بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعباس عبداالمير سلمان533053

هجت318319 53بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي عماد جوادب

54بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرباقر باسم فيصل317966

55بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جعفر صادق369897

56بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرامير زكي عبداالمير169821

57بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراسامة احمد رشيد480096



لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكررسول حسن اسماعيل282665 58دب

ر بهاء جواد479951 لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسير 59دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي رعد كريم282370 60دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد480158 61دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمهند جاسم محمد533042 62دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعزالدين عدنان مشجل444551 63دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحيدر كمال عبدهللا169788 64دب

ر عباس صالح282557 لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسير 65دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرسعيد حمدي سعيد169933 66دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحازم عادل جواد169474 67دب

ر364075 لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمنتظر عبدالعظيم محمدحسير 68دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرسيف شاكر محمود169439 69دب

ي317247 لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكروسام محمود ناجر 70دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمصطفر عالء خالد406396 71دب

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي مظفر عبدالرزاق300189 72إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عبدالصاحب170118 73إعدادي

ر318293 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمد حسير 74إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحيدر رضا كريم479947 75إعدادي

ر حسن محمد533005 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسير 76إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكررياض عصام علي169791 77إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي عماد حميد401630 78إعدادي

وري480027 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرباقر عماد ام 79إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكركرار نجاح عباس480164 80إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي سالم مقداد406399 81إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحيدر مزهر مجبل317627 82إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرسلوان مقداد سلمان170263 83إعدادي

ر480230 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي ثائر عبدالحسير 84إعدادي

ر318589 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعمار كريم عبدالحسير 85إعدادي

ر عباس533109 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 86إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراحمد رضا قاسم170153 87إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر فاضل479963 88إعدادي

ر كريم سعيد169543 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسنير 89إعدادي

ر عبدالخالق480078 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكررضا حسير 90إعدادي

ر479930 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبداالمير حسير 91إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراحمد علي عبدالحسن363661 92إعدادي

ر عالء علي479957 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسير 93إعدادي

ب عبدالحسن170478 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم ادي 94إعدادي

ر ناظم زاير317487 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسير 95إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمصطفر خضير عباس170123 96إعدادي

ر مطر533107 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرامير حسير 97إعدادي

ر بالل سامي480013 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسير 98إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكركرار حيدر عدنان532987 99إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراحمد عباس خلف317741 100إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمهدي بالل سامي317476 101إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراحمد حيدر عبدالزهرة282554 102إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرنوزاد عالء عبدالستار170220 103إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسن فالح غركان318569 104إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمحمد حيدر كاظم169806 105إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرسجاد ضياء جواد317497 106إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرسول عبد480105 107إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي جابر علي170073 108إعدادي



ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرطاهر صادق طاهر169517 109إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرسجاد نجاح وحيد406267 110إعدادي

ي480213 وب هاد ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكراحمد اي 111إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعبدالرسول علي عبدالرسول480208 112إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز محمد عزيز406304 113إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكركرار ثامر فاضل479969 114إعدادي

ر عبدالخالق480083 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرامير حسير 115إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي فؤاد عدنان318537 116إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي صباح حمد169803 117إعدادي

ر480234 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسن ثائر عبدالحسير 118إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي حسن محمد533034 119إعدادي

ي479978
ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالرحيم غير 120إعدادي

ر شفيق علي363950 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسير 121إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسن محمد عزيز406298 122إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمهند محمد علي533615 123إعدادي

ر282534 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد حسير 124إعدادي

وري480076 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرخضر عماد ام 125إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق جاسم318818 126إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمهند صادق جواد533059 127إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمهيمن علي كريم363859 128إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعباس مزهر مجبل317643 129إعدادي

سل عبدالعباس480212 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمرتصر اي 130إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرحسن سالم مقداد400132 131إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكررضا مثير سلمان480510 132إعدادي

133بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرخليل كاظم محمد169454

134بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعمار جابر مددعلي479940

135بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرفالح مهيدي خضير364007

ب اسماعيل عبد406262 136بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكركواك

137بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرخليل ابراهيم حمادة533086

138بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمقداد سلمان كريم533047

139بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرمازن نصيف طعمة362929

140بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرليث جالل محمود282344

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرفؤاد عدنان علي318103 141دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعامر حمزة حاجم170036 142دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرنهاد شاكر كاظم170040 143دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعماد عبدالكاظم عباس317158 144دب

ي شعيل317605
ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرعلي حسوتر 145إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادذكرخليل محمدعلي محسن318340 146إعدادي

1دكتوراهالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىهند عباس خلف170452

2دكتوراهالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد نارص282337

3ماجستيرالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنىه فؤاد عبدالرشيد480197

ر عبدهللا362868 لوم عاليالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىجنان حسير 4دب

ر363775 5بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىكريمة حميد حسير

ي282598
ر رسول راصر 6بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىياسمير

7بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىايناس عبدالرزاق جاسم170486

8بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىوفاء هاشم محمود170248

9بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىهيفاء هادي عبد532969

ر صالح480190 10بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىامل حسير

ى زغير كويد533079 11بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىبرسر

12بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىايمان علي حسون318424

13بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاالء زايد كاظم169480



ر جاسم169398 14بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىبتول حسير

ر مهدي317416 15بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىهديل حسير

16بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىخديجة جاسم محمد556810

ر جبار480251 17بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىوفاء حسير

18بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىايناس نارص ياش480184

ي550995 19بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىسندس عذافة لعيير

20بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىامال عباس فليح170465

21بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىوسن عبدالرزاق نارص161219

22بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىفائزة مهدي محمد533090

23بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىشذى هاشم محمد170312

24بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنضال حسن هيكل364100

ي جابر559842
ى

25بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىازهار محمد شوف

26بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىجنان فؤاد عبدالرشيد533077

27بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىهيجاء محمد عبداالمير318445

ين محمد علي محسن480219 28بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىشير

ر فيصل282349 29بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىهدف حسير

30بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرشا ثامر محمد170287

31بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاسيل اسماعيل عبد406251

32بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنور رضا قاسم170184

33بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبدالكاظم مهاوي533095

ر مطلك533088 34بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىعلياء حسير

35بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىازهار فالح عبدالحسن317348

36بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىساجدة قاسم محمد282584

ي406364 37بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىشى حسن هاد

38بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىسكينة رحيم سلمان364236

39بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىتيماء ابراهيم خليل282334

40بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىضوء صالح محمود556796

41بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرفل فاضل هليل363869

42بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىشحر عبداللطيف راشد318825

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىامل كنون عطية282407 43دب

الص هادي موس317948 لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاخ 44دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىامل علي عبد362172 45دب

ة عبد جليل282551 لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىسمير 46دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىسلوى كاظم حمود461047 47دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىغفران فاروق عبداالمير170493 48دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىخديجة رمضان كاطع406348 49دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىسلم جعفر كشوش479984 50دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرنا مجبل محمدعلي169429 51دب

ر سلطان282487 لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالحسير 52دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىانتصار جاسب مجيد170429 53دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرشا عنيد فهد318142 54دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىعذراء كامل جواد282537 55دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىابتهاج كاظم جراد282469 56دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىانغام ياس خضير169502 57دب

سان عبدالكريم406280 لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاالء اح 58دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنىه كاظم جير170126 59دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرنا عبدهللا حاتم170177 60دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىشيماء شعالن زوير169491 61دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىامل كريم علي406319 62دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىابتسام فالح خريبط169827 63دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىلينة كاظم جواد533082 64دب



لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىحنان عبدالحمزة عطية170009 65دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرؤى طالل جبار170525 66دب

ي480172 ر هاد لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاالء حسير 67دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنور محمد عبود282495 68دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنعمت رعد كريم362668 69دب

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىسوسن محمود محمد403713 70إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىختام حميد عودة169984 71إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىامنة قاسم كزار363930 72إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرقية رسول ابراهيم401640 73إعدادي

ر جابر319016 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى تحسير 74إعدادي

1ماجستيرالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىهند شاكر محمود317320

2ماجستيرالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىهديل حيدر فخري480247

3بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرنا احمد جواد364263

4بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىايات وائل عباس363994

ر عزيز282412 5بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىغفران حسير

6بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىزهراء جعفر عباس532980

7بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىبتول ماجد عبدالواحد406383

8بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىفرح جالل محمود317203

9بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىدعاء ضياء مهدي317555

10بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىسجا خليل ابراهيم532983

11بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىتمارا فالح عبدالحسن170064

12بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىهدى رعد كريم282358

مان خالد عبد406314 13بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنوراالي

14بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىفاطمه كريم جبار169914

15بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىشيماء ناظم زاير169814

16بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىشهد ليث غالم رضا364165

17بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاشاء علي محمود406235

18بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىخلود زكي عبداالمير169875

19بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىايات ماجد جواد363813

ي480195 ر خضير صير 20بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىحنير

21بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىفرح خليل ابراهيم169980

22بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنور اياد محمد282610

23بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرشا شاكر محمود169434

24بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىريام عصام علي169505

25بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىفاطمة منذر محسن169846

26بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرانية محمد ابراهيم363967

27بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىوالء عبدالرزاق فاضل170199

28بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىدعاء لبيب سلمان362758

29بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاية اياد محمد282606

30بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرغدة جاسم محمد480193

31بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىغفران جعفر سلمان533098

32بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىمريم فالح عبدالحسن170069

33بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرفل حيدر كاظم317224

ي317389
34بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاشاء صاحب منحر

35بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىشيماء احمد جواد364274

36بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرغد محمد علي480022

ر169894 37بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاشاء موس ياسير

38بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىهدى نبيل غالم170023

ر364049 39بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنجاة حيدر حسير

40بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىود علي كريم363820

41بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاية احمد عبد169824



42بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرنا شاكر محمود169445

ور مشتت169922 43بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىهدير ان

44بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىزهراء منعم محمدرضا169522

45بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىدعاء جعفر عباس362633

46بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىزينب منذر محسن169841

47بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىعال حيدر علي170241

48بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىريم علي فاضل406324

49بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنورس جمال جعفر169869

50بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىغفران حسن عبدالزهرة532998

51بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىشهد ناظم زاير169810

هللا حاوي170191 52بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرشا جير

ر318483 53بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىزينب علي حسير

54بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاية فالح غركان317472

55بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىوفاء فخري جري364211

ر عبدالكريم عيىس480203 56بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىبنير

57بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىسارة عباس خلف170378

ي170205 58بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىمفاز حسن هاد

ي364255 59بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىايات فاضل عبدالنير

60بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنور كاظم جير480550

61بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرسل عبداالمير مهدي169927

62بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرسل محمد علي479971

ر فيصل406391 63بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىايات حسير

64بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنور حسام علي282581

65بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاالء عبدالرزاق عزيز533071

66بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىعبير شاهر جاسم480244

67بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاسماء فريد حسن401622

ي533093 68بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرؤى حبيب هاد

69بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىسهير حيدر محمد363897

70بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىزهراء فؤاد عبدالرشيد480200

ي318327 71بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىبراء حسن هاد

ل532881 72بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاشاء صباح داخ

73بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عالء حسون362318

74بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىناز شفيق علي363959

75بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىزهراء ثامر محمد479990

76بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىزهراء سعد جمعة317368

77بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنسمة رضا قاسم170179

78بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاية رشيد فتحي359328

79بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرقية جابر علي170100

80بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنرجس صباح عبدالجبار282467

81بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرغدة عبدالستار مبارك282464

82بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىزينب قاسم عبدالرسول169549

83بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىامنة صفاء محمدرضا364029

84بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىظهران كريم جبار317274

85بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىحال فالح عبدالحسن169941

86بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىهدى ظافر طه362367

87بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرحاب علي براك169898

88بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىسنار نزار عالءالدين550993

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىغادة وسام عباس170169 89دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنور عبدالرحمن علي406410 90دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىزينب عالء طالب406331 91دب

ر اسماعيل317265 لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىتغريد عبدالحسير 92دب



لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىوسام حيدر كاظم170047 93دب

ر رضا صادق169931 لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىياسمير 94دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىعال كاظم عبود169970 95دب

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرويدة علي فاضل362476 96إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىصفية قاسم احمد169883 97إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىعذراء صادق عبد318525 98إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىسارة ماجد عبدالواحد400109 99إعدادي

ر غالب317708 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىفاطمة معيى 100إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاسماء علي عبداالمير170056 101إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىريام عبداالمير مزعل317562 102إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىايات حيدر كاظم318354 103إعدادي

ي97045 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىفاطمة جبار لعيير 104إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنور نبيل غالم رضا169937 105إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى شاكر نصيف300493 106إعدادي

ر رعد جواد364125 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىبنير 107إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىانعام عبدالواحد مسلم479954 108إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىضح فريد حسن406371 109إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىغدير جاسم محمد363716 110إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىبان حبيب صاحب364178 111إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى حمدي سعيد317462 112إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرند عصام علي169535 113إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىزينب احمد جواد533068 114إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنبأ موفق خضير362819 115إعدادي

ي532940 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىسكينة حسن هاد 116إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىصفا عمار جابر479936 117إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىغدير محمد باقر532935 118إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىحوراء ماجد عبدالواحد401584 119إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىحوراء علي براك169903 120إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىمريم نزار علي300475 121إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنبا ماجد عبدالواحد406405 122إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىهدى طه مهدي317772 123إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىسارة بشير عباس363734 124إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىزينب علي عبدالجبار169529 125إعدادي

ي282602 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ثامر صير 126إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىسحر عبدالرزاق سلمان170018 127إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىمروة عبدالكريم راهي282540 128إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عباس خلف170446 129إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىايمان نجاح عبدالمنعم282385 130إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىزهراء اسامة فاخر363909 131إعدادي

ر قيس غالم رضا318236 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىياسمير 132إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرانية وسام هاشم282476 133إعدادي

ر480142 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىزهراء ثائر عبدالحسير 134إعدادي

ي317888 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنورس جمال هاد 135إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىتبارك مسلم خضير362240 136إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرقية كاظم وناس318414 137إعدادي

ر عباس317852 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىسحر حسير 138إعدادي

ي532942 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىرقية حسن هاد 139إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنورا عبدالستار مبارك317429 140إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنرسين قيس غالم رضا318261 141إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىايات باسم عبدالكريم282596 142إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىزهرة كاظم وناس282547 143إعدادي



144بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاشواق محسن عباس533049

ي عباس359949 145بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىنهلة ناجر

146بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىانتصار عباس زغير307555

اق كاظم علي318376 147بكالوريوسالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىاشر

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىايمن قحطان مهدي363922 148دب

لومالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىابتهال حسن هيكل406283 149دب

ر363064 ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىابتسام حميد حسير 150إعدادي

ةالحرية الثانية111032الكرخ-بغدادأنيىماجدة حسون ابراهيم170217 151إعدادي

1دكتوراهالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرغسان هادي زغير161127

2دكتوراهالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكركاظم حسن علي359336

3ماجستيرالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرزمان صاحب عبداالمير160902

4ماجستيرالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراوس فلح حسن533600

5ماجستيرالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعالء جواد كاظم160942

ر خليل359497 6ماجستيرالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكررياض حسير

7ماجستيرالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرثامر كاظم حسن303739

ر عالءالدين303733 8ماجستيرالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

9ماجستيرالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكركمال مظفر مصطفر161050

10بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي حمزة جير161029

11بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد هاتف موس297476

12بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكربرهان محمدصادق احمد369959

13بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراسعد عبداالمير محمد357567

14بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل عباس369950

ي زاير161057
15بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي شمحر

ر احمد369821 16بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعبدالستار ياسير

17بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالكاظم كامل533606

18بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرفراس خضير مطر301923

ي جعفر401388 19بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرنصير صير

20بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرميثم فاضل عبدالكريم303667

ر369704 21بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرثامر عبدالهادي حسير

22بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرياش سعدي ابراهيم301843

23بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرثامر مردان حبيب161055

24بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرابراهيم خليل خلف297694

ر كاظم303699 25بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرطالب عبدالحسير

26بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالعظيم عبدالجليل160898

27بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعدي عباس جاسم302142

28بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحيدر رشيد احمد301011

29بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحيدر فاضل عباس298684

ي160967
30بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي محمد غير

31بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكروسام علي صباح161035

ي303714
32بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرلؤي محمد راصر

33بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرقصي غازي سلمان302132

34بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكررياض عليوي مهدي533576

35بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرفاضل عباس مرزة160972

36بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد محمدكاظم علي360005

37بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي جعفر حسن160867

38بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد صبحي الوس299385

39بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكربهاء عبدالجبار علي161104

40بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعمر محمد ابراهيم403939

ر299398 41بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسالم علي حسير

42بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد جبار يارة480548

43بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرفاضل عباس حمزة298486



44بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالزهرة رحيم161053

ر عبدالحميد359542 45بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمدمهدي محمدحسير

46بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكروسام شعيب فاخر533586

47بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمصطفر ضياء خليل161037

48بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي صفاء عبد161017

وري298821 49بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكريوسف كريم ام

ر علي حميد161351 50بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسير

ر سلمان298656 51بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

52بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرامير نجم عبد357552

ر عبدهللا جير302220 53بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسير

54بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعمار صالح محي300725

55بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس فاضل161235

56بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعمار احمد رحمان301640

ي عبدالرضا369733 57بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرلقمان محمدذهير

58بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمثير يحير يوسف359895

59بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي جميل عبدالحسن370143

60بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحامد سعيد حمود161044

ي161213
61بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي حسن عبدالغير

62بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعمار زيتون مسلم401331

63بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرشمد جبار يارة359834

64بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرابراهيم سعدي ابراهيم160970

65بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرابراهيم جاسم شياع160905

66بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرجواد كاظم جهيد369836

67بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي عباس شياع533578

68بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمهند فاضل عبدالكريم403783

69بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكربشار احمد رحمان367596

70بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد خزعل شياع302241

71بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالصاحب مجيد301736

ر297764 سير 72بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس مرزةح

73بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعصام عليوي مهدي403892

74بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسيف سعد مطر480491

75بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي سعيد حمود161081

76بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسن فالح حسن160839

77بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل جعفر299377

78بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرطارق علي حسن300703

79بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق عبدهللا161102

80بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد فتاح هاشم302243

فقار جواد كاظم298717 81بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرذوال

82بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرليث مجيد صادق359985

83بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعمار جبار اسماعيل300265

84بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي عبدهللا علك357623

85بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرامير عباس رحمةهللا303674

ي401318 86بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرفراس كاظم لعيير

87بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحي صالح محي160858

88بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرجاسم جبار جاسم401428

89بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكريوسف خليل ابراهيم160946

90بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد كاظم عجيل369828

91بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم عبدالصاحب303722

92بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعدنان غانم احمد161075

93بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرصاحب عبدالكريم صاحب369881

ر369873 94بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمهند فاضل عبدالحسير



ر عبد367954 95بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرامير حسير

96بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسلوان علي عبود301483

97بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد عبدالكريم302076

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرغسان معتصم زكي533612 98دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد خليل اسماعيل357516 99دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرهاشم منصور سلمان302186 100دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرباسم نعمة عبيد480524 101دب

ر533602 لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمازن قاسم عبدالحسير 102دب

ر161210 لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرحمن حسير 103دب

ر قاسم عجيل369867 لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسير 104دب

ر160883 لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالصاحب حسير 105دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمدجواد كاظم هاشم302177 106دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرنض شاكر محمود300538 107دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد علي302280 108دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحيدر محسن عجيل302237 109دب

اب403700 لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرصدام حميد ذي 110دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعادل خضير عالوي160834 111دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرنسيم صالح مهدي299620 112دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعبد القادر بداي بطي302024 113دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعزالدين عامر سعيد367553 114دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكركمال محمود محمد299415 115دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراركان جاسم محمد302037 116دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرزهير حسن علي358935 117دب

غام جعفر حسن161089 لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكررصر 118دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكركرار عباس كاظم533593 119دب

ي359216 لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرفراق عبد هاد 120دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسيف صالح مشط298677 121دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعمار شهاب احمد369634 122دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعيىس ابراهيم عيىس160855 123دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرماهر مناضل داؤد359431 124دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد خالد مهدي300959 125دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكاظم محمد299419 126دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرهاشم محمد جاسم359393 127دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي طارق جبار297676 128دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمرتصر حيدر نصيف299504 129دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسيف عالوي عبود360156 130دب

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرموفق علي خزعل553495 131إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسهيل نجم عبدهللا297713 132إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراسامة محمد جابر160954 133إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرخالد صاحب علي533611 134إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرامير حبيب مهدي360105 135إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرطه حميد عبدهللا480503 136إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسيف رعد محسن480500 137إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكررياض لطيف محمد559320 138إعدادي

ي359963 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحيدر كريم هاد 139إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكاظم مولة553513 140إعدادي

ي مهدي301958 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمشتاق ناجر 141إعدادي

ي553526 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرميثاق عبد هاد 142إعدادي

ر حسن303702 ور عبدالحسير ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكران 143إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمرتصر جبار يارة400320 144إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد كامل كاظم367464 145إعدادي



1ماجستيرالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرخالد علي محمد369988

2ماجستيرالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد محمد298281

يف شعبان298500 3ماجستيرالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرليث محمدشر

4بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد رحيم عبد480493

5بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي محمد طالب300846

ر480518 ر علي حسير 6بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسير

7بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرغسان مسير سلمان160881

8بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد صبحي161066

9بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعمر عامر عبدالمحسن302050

10بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد مجيد خماس480527

11بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد طالب صاحب533590

12بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرابراهيم نوري اسماعيل480530

13بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي حامد مجيد301954

ر401380 14بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي ماجد حسير

بان محمدعلي533592 15بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرداود ذي

16بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمهند صباح غايب160940

ر303729 ور عبدالحسير ر ان 17بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسير

ي160816 18بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد نصير صير

19بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسن رعد جواد369597

20بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكربالل كامل كاظم299532

21بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكررافت علي ابراهيم161225

ر سالم عبد401287 22بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسير

ر بدر رشيد302128 23بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسير

24بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرزين العابدين راغب عبد زيد533405

25بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرياش فخري حمود533555

ر علي553504 26بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسير

27بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعمران فاضل جعفر357638

28بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعادل مجيد صادق360144

ر161071 ر علي حسير 29بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسير

ر عالءالدين298318 30بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

ر رعد جواد301743 31بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسير

32بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحيدر كرار عباس160966

33بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسيف علي حميد160890

وري357596 34بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرزين العابدين مجيد ام

ر محمود جواد369629 35بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسير

36بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي اسماعيل خلف370102

37بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمهدي خلف مهدي480508

38بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرامير محمد بري302160

39بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسجاد نسيم عباس403804

ر فالح حسن160840 40بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسير

41بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي عباس عبدالصاحب300880

42بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمصطفر عادل كامل298653

43بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكركرار عادل كامل298648

44بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرارشد طالب حمزة297892

45بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد حازم جير297418

46بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمنتظر نسيم عباس403819

47بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسيف الدين علي طعمة298536

48بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحمزة قاسم محمد161232

49بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمود محمدعلي محمد161047

ر358998 50بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي حسير

51بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسيف محمد خليل298235



52بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرشهاب احمد رحمان369742

ر كاظم جير161123 53بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسير

54بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن علي299562

55بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعقيل عادل شاكر161208

56بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد298665

57بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكركرار حكيم خلف359263

58بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرزيد ضياء خليل160933

ر533568 59بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسن علي حسير

60بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد مسير سلمان298215

61بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي حازم جير297406

62بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرأمير فؤاد غازي160893

63بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكروسام مسير سلمان160962

ر ماجد ابراهيم301074 64بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسير

65بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل جعفر480522

66بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد عماد سلمان302251

67بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد علي محمد297547

68بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمهدي وضاح عبدالمنعم302205

69بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم حمد369905

70بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد رائد عبدالمهدي357493

71بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم موله300458

72بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد خالد عباس301855

والصوف354021 73بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرنعيم موس اب

74بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعالء خالد كاظم533597

75بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسيف هاتف محمد298263

76بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرامجد اكرم علي161001

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحيدر ماهر محمود301459 77دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرزياد سلمان صالح160920 78دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرشمد باسم حبيب160988 79دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرثامر معروف محمد533580 80دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكركرار موفق باهض302276 81دب

اب553520 لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرايهاب حازم ذي 82دب

يف شعبان160975 لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمدشر 83دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسجاد فؤاد غازي160862 84دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعباس علي رسم160831 85دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسجاد حمزة عبداليمه160886 86دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعقيل منذر مهدي160984 87دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرياش ماجد كاظم160982 88دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكركرار احمد لفته359311 89دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد صالح298327 90دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد محسن369961 91دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن علي160809 92دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمصطفر عماد فاضل359422 93دب

ل160924 لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمنتظر عباس داخ 94دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرفيصل محمد محسن533384 95دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي قصي محمد359454 96دب

ي403831
فقار محمد غير لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرذوال 97دب

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمصطفر عباس نارص553447 98إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد نديم محمد298294 99إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد صباح عبدالزهرة300489 100إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكربهاء جاسم محمد367134 101إعدادي

ر ليث علي161236 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسير 102إعدادي



ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمنتظر محمد بري302163 103إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل جواد533558 104إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرياش فراس داود367281 105إعدادي

ر علي خالد533544 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسير 106إعدادي

ر علي161098 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرثامر حسير 107إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحيدر رعد جواد369604 108إعدادي

ي401397
ر شمحر ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكررسول امير 109إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرابراهيم نجاح حسن480547 110إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي عامر ابراهيم160955 111إعدادي

ر300378 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمد عبدالحسير 112إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرتمار ميثم سعيد297584 113إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعباس حمد عباس480536 114إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكركرار حازم سلمان161241 115إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد كاظم علي480519 116إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم زيدان301546 117إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسن احمد حسن300198 118إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعباس صاحب علي298405 119إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسجاد باسم نعمة369621 120إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعبدهللا كاظم نجم297735 121إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرايمن قاسم محمد533603 122إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد حسن خلف160852 123إعدادي

ي302301 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراحمد اياد هاد 124إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي حيدر عباس358984 125إعدادي

ي533579 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد صير 126إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان حسن160914 127إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم فاضل357541 128إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرميثم عقيل كاظم480528 129إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكريوسف عصام خليل533378 130إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد هاشم366702 131إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسام علي صباح533617 132إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي عماد قاسم297570 133إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمرتصر جواد كاظم302288 134إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسجاد قاسم احمد366992 135إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمصطفر كاظم جالب533604 136إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكريوسف عدنان علي559312 137إعدادي

ر قصي محمد533395 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسير 138إعدادي

وان533596 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرزيد سعد دي 139إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي باسم هندي161113 140إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسن فراس داود369787 141إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي حيدر عبدالصاحب300921 142إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرامير داود سلمان161238 143إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمصطفر جبار يارة369678 144إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد عبدالحسن160896 145إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكررمزي علي جواد533548 146إعدادي

ر قيس سعد480520 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسير 147إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد علي عزيز300441 148إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكروسام سعدي جعفر300650 149إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد خلف300716 150إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس فاضل357609 151إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحيدر اسماعيل جير359236 152إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرامير صاحب علي303744 153إعدادي



ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي حيدر جواد300301 154إعدادي

غام حيدر صاحب553518 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكررصر 155إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكركريم عامر كريم301604 156إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكريونس صالح خضير298833 157إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمرتصر هيثم محمدجواد403793 158إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسجاد سعيد محسن300830 159إعدادي

ر طالب حمزة297509 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسير 160إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحيدر جاسم خليل298839 161إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسيف حسام كريم533577 162إعدادي

ر حاتم160847 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعالء حسير 163إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكربرير حازم جير297400 164إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرعلي طه حميد480506 165إعدادي

166بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم جاسم370133

167بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرمهند طعمة عايد161051

168بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحسن عبدعلي كاظم369669

ر298800 الم عبدهللا حسير 169بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكراح

ر عالءالدين533609 170بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحيدر حسير

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرحيدر عبداالمير جواد298471 171دب

ر حميد533565 لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسجاد حسير 172دب

ل160945 لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرلؤي حسن داخ 173دب

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرسعدي جعفر علوان300771 174إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادذكرنزار محمد رحمةهللا300512 175إعدادي

1ماجستيرالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىمروة عصام محمدعلي160999

لوم عاليالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىخولة محمود حسن160865 2دب

3بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىعلياء خزعل عطية297844

4بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنهلة وهاب مسير282392

ي282389 5بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىانتصار جير عريير

6بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنوال محمد كاظم553515

7بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىرشا عبدالرحمن عبدالملك403725

8بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىشور جعفر حسن303692

ر359297 9بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىكريمه عبدهللا حسير

10بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىافراح صيوان عبدهللا369761

11بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىسعاد محمد الفت301914

12بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىالهام مطرسر معيجل161076

ر160802 13بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىهيفاء عبدهللا حسير

ر367656 14بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىسناء محمد مفيى

15بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىهديل جمال قاسم359174

16بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىهدى يحير احمد161230

ين كرم يارة480542 17بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىشير

18بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىايناس صالح صاحب553524

19بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىافراح علي ظاهر161010

وق طارق جاسم369971 20بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىشر

21بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىسارة كريم حسن369797

22بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىعذراء هاشم جميل297634

23بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىسهاد سليم سالم359850

24بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىشى سعد حبيب401437

25بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىهدى حسن عبدعلي533572

ر صباح نوري533595 26بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىرياحير

27بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىسارة سعد حسن161004

28بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىكوكب جعفر مهدي303661

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىامال علي حسن298869 29دب



لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىسىه هادي عودة530669 30دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىعفاف عبدالرضا طاهر480534 31دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىهبة غازي علوان303663 32دب

ر علي533598 لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالحسير 33دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنهاد طارق جبار298675 34دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىميعاد صادق جاسم300788 35دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنور سالم جبار161090 36دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىايمان مالك محمدرشيد369588 37دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزهراء خالد عبد533614 38دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىاشاء صفاء محمدعلي301751 39دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىرنا جاسم محمود303686 40دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىعذراء نجم عبد297493 41دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىاية عبدالجبار جاسم403883 42دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىايمان محمد سعدي533607 43دب

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزينب زيدان عودة369718 44إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىهدى لوسي حميد533594 45إعدادي

ة علي احمد533608 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنادي 46إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىشيماء كاطع محسن480495 47إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىغفران موفق حميد533599 48إعدادي

ي401409 1ماجستيرالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىعبير حاتم هاد

2ماجستيرالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالرزاق شياع360124

3ماجستيرالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىطيبه محمد غازي302106

4بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىحوراء ماجد احمد297550

5بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىتبارك حيدر طالب302216

6بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىقبس مصطفر فداعلي359013

7بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىسارة حيدر عبد161024

8بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزينب سامي عودة367087

9بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىغدير علي جعفر301614

10بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىرغد حامد اسماعيل298590

11بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىاشاء خالد كاظم533601

12بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزينب حيدر محمدجواد160908

13بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزهراء جعفر محسن160935

14بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىايالف حيدر علي533582

15بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىهبة ابراهيم عبدالصاحب160994

16بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىاالء عبدالحسن محمدعلي298786

17بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىدعاء هاشم عباس160827

انا فالح حسن160844 18بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىدي

19بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىفاتن عدنان عبد533585

20بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىسماح خالد عباس298741

21بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىمريم رائد سعيد161064

22بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىمالك طه حميد480538

23بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزينب حاتم كريم302196

24بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىغدير ماجد احمد298706

25بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىبراء محمد كريم298540

26بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىغفران محمد غازي302119

ر298440 27بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىسارة جاسم حسير

28بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىندى زيد اياد299391

29بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىغفران كاظم صادق400371

30بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىامنة علي جابر161109

31بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىفاتن سعدي جعفر367853

32بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزهراء هيثم محمدجواد401309



نا عامر ابراهيم161216 33بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىدي

ر عبداالمير160873 ر حسير 34بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىبنير

35بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىاية ناظم رشيد160997

36بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي عبداالمير303695

37بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنرجس عبدالرزاق شياع360094

ى موفق علي303678 38بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىبرسر

39بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىهيفاء عدنان محمود297616

40بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنور زهير حسن298523

41بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىورود كريم عناد357472

42بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنور كاظم جبار359021

43بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزينب اسامة صبحي369923

ر رحيم161020 44بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىسجا حسير

45بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنور كريم حميد300987

اق عبدالرزاق شياع360044 46بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىاشر

47بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىمها سالم عبد553491

48بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىشى ثامر عباس305202

ي303726 49بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىايه نصير صير

ر عبدالصاحب مجيد161224 50بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىلجير

51بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىعال عبداالمير عباس298875

52بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىورود جاسم فاضل400401

53بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىصفا قيس عبدالرضا359124

54بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنور ماهر محمود302202

55بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىاشواق طالب شبلي303717

ل299450 56بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىاالء عباس داخ

57بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىانغام طارق جبار161094

58بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد حيدر403852

59بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىامال جبار جاسم403922

60بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزهراء فليح حسن369689

61بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنور اكرم طعمة480543

62بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىهبة علي احمد533584

63بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىرؤى سعد حسن161006

64بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىهاجر علي حمزة161033

65بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىريم عصام محمدعلي297786

66بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىمروج حمزه عبداليمه370081

ي533613 67بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزهراء حيدر ناجر

68بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنور عصام محمدعلي297825

69بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىغفران حسن علي160830

70بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىصفا عصام محمدعلي297779

ر303669 ر هالل حسير 71بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىحنير

ي302264 72بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزينب جالوي باجر

ى كاظم علوان298644 73بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىبرسر

74بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىاية طه حميد480540

75بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىاشاء منصور صوكر553519

76بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىشهد موفق محمدعلي401345

ر302210 77بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىدعاء موس حسير

78بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنور ظافر عمران160930

ر302209 79بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىغفران ساهر عبدالحسير

80بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىدعاء سالم رسول480545

81بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىرويدة علي صاحب299499

82بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىتبارك مفيد عبدالعباس303710

83بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىاشاء ماجد كاظم160977



84بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىرونق علي كاظم559323

85بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىحوراء حيدر عبدالحسن357501

ة جالل محمد533379 86بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىامير

87بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىرواء محمد عبد160822

ر علي خضير300940 88بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنرمير

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزينب هاشم عبيس533562 89دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىحليمة علي محمد359271 90دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىمروة فالح حسن480525 91دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىشهد داود سلمان302063 92دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىمنال جبار جاسم359227 93دب

ر161041 لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدهللا حسير 94دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىمروة عادل داود160926 95دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىازهار عبدالجواد كاظم161078 96دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىرقية علي عبداالمير303694 97دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىتيسير ابراهيم سلمان302067 98دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىايالف سهام علي559316 99دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىهدى جبار اسماعيل303735 100دب

اس هاشم عبيس533559 لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنير 101دب

ر160871 لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محمد حسير 102دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىلمياء احمد خلف303716 103دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزهراء محسن عباس533583 104دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىهديل جاسم زيدان480512 105دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىغفران سالم جبار298426 106دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىاية جاسم زيدان301576 107دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىدعاء محمد عبد160819 108دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزهراء اسامة عدنان369946 109دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىاسيل جواد مشمش533587 110دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىسمارة سعد مطر533589 111دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزينب محمدجواد كاظم302174 112دب

لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىازهار عبد فرج160916 113دب

ر ياش297944 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنورة حسير 114إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ابراهيم سلمان302056 115إعدادي

وان367897 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىحوراء سعد دي 116إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزهور زهير حسن300406 117إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىغدير موفق علي301590 118إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىسحر محمد عباس369782 119إعدادي

ر قيس رشاد367373 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىحنير 120إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىغفران هاشم عباس298390 121إعدادي

ر302200 ور عبدالحسير ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى ان 122إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىهدى ضياء كاظم366898 123إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىهاجر عبداالمير خلف160960 124إعدادي

ر160812 ر علي حسير ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىحنير 125إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىمروة كريم جير480479 126إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىاطياف علي داود298129 127إعدادي

ي300564
ى

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزينب فراس عبدالباف 128إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزهراء حيدر عبد298564 129إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىسارة علي محمد300093 130إعدادي

ي160910
ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىطيبة ماجد شمحر 131إعدادي

ج366920 ر نوري الي ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىحنير 132إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىمريم محمدجواد كاظم298076 133إعدادي

ر298140 ر علي حسير ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىيقير 134إعدادي



ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىمروة عبدالجبار جاسم400478 135إعدادي

ر301038 ية عبدالستار حسير ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىدان 136إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسن عبدعلي369812 137إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىسارة علي عبداالمير297916 138إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالرضا فرج366783 139إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىمريم خليل ابراهيم367231 140إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىيرس حيدر لفته298344 141إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد غازي298088 142إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىغير عالء فاضل359407 143إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىهدى جابر عبد161116 144إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىشيماء هاشم جميل161084 145إعدادي

ر359937 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىحوراء حبيب حسير 146إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىتمارة احمد حسن300208 147إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىكوثر عمار عبدالكاظم303740 148إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزينة مفيد عبدالعباس303705 149إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىسارة حيدر محمدجواد298048 150إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنور سالم مجيد302029 151إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنباء علي عافص297653 152إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىحوراء كاظم جير300069 153إعدادي

ر298775 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىازهار عبدهللا حسير 154إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىحوراء عبدالرزاق شياع360023 155إعدادي

ر403865 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىعذراء حبيب حسير 156إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىحوراء عامر عبدالمحسن298375 157إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىرقية حسن عبدعلي369888 158إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىنبا فالح نهاد357658 159إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزينب علي عبداالمير298104 160إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزهراء جمعة علي298576 161إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىحوراء صاحب علي160832 162إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزهراء كرار عباس300592 163إعدادي

ور مصطفر161218 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىزينب ان 164إعدادي

وع صياح شناوة301258 165بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىدم

166بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىايمان محمود حبيب533574

167بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىاشاء ياش لفته161012

168بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىرشا محمد عبدهللا297538

ر160877 169بكالوريوسالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىقطرالندى عبدالرزاق ياسير

ر298460 وار سعيد حسير لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىان 170دب

وق عبدالكريم محسن160805 لومالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىشر 171دب

الم مشط وعل302183 ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىاح 172إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىعذراء نعيم علي369939 173إعدادي

ةالحرية الثالثة111033الكرخ-بغدادأنيىشيماء نافع جاسم160879 174إعدادي

وب444025 1دكتوراهالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد عمر اي

2ماجستيرالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم حسن402696

3ماجستيرالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحيدر عبد عبدهللا172135

ر عبدالعزيز محمد444027 4ماجستيرالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسير

5ماجستيرالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرفرحان فرع فرحان401879

ر بالسم303429 لوم عاليالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكروسام عبدالحسير 6دب

ر532836 لوم عاليالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرسمير سعدون ياسير 7دب

8بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعامر خضير جاسم560551

ر نافج533789 9بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

10بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرطارق جعفر سائل402722

11بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد حميد عسكر303404



ق نافع ابراهيم402399 12بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراستير

ي402065 ر عبدالرضا هاد 13بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسير

14بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالحسن طعمة444041

15بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعبدالحسن شناوة عبدهللا303396

نة306137 16بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالكاظم دخ

17بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد عبد كاطع172693

18بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسن فنجان غالي355221

ي171861 19بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرضا هاد

20بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمؤيد غيالن مجيد172424

21بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسن طعمة172396

22بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرضياء زغير نافل172794

23بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمالك موس محمد444056

24بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرصالح الدين عبدالهادي هنيب401778

25بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكريقظان سعد مزعل406088

26بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي سوادي فليح443976

27بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرخلدون هاشم عودة172677

28بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكركفاح صباح عباس405881

29بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد خالد حكمان303285

ر402840 30بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمهند فاخر حسير

31بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرفائز حمود مول405926

32بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد رحمة حاتم401812

33بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي زغير عبيد444572

ي بالسم303446
34بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد عاتى

35بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمهدي صالح عبدعون443934

ر402135 36بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي احمد حسير

37بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعدنان قبيل فانوس402389

غام صالح رضا171729 38بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكررصر

39بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد عبدول ضجر171874

40بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرستار كصاب حسان405951

41بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي فرع فرحان405937

42بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد عبدالحميد405965

43بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمهدي امطير عذيب303450

44بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمهند سعدي صالح171718

45بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمهند حسن موس444074

46بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكربشار فوزي حسن553399

سان خضر عباس171987 47بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراح

ر كاظم جواد355297 48بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسير

49بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي خالد والي305684

50بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعبدالمحسن شلغم عطيه402244

51بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسام ريسان عبدهللا402006

ي303381
52بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرايهاب عدنان ماسر

53بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي حبيب جبار172222

54بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحيدر رعد عباس444072

55بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالجبار فتحي355454

56بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرضياء ثامر زايد444046

57بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي صالح402824

ر171771 58بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحيدر موس عبدالحسير

59بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد ماجد كريم401820

60بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي بدر علي304645

61بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكروائل باسم مجشف401856

62بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن داود444058



63بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد موس محمد444023

ر303329 64بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي احمد حسير

65بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمرتصر ماجد عبدالحميد444375

66بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكركرار ماجد عبدعلي402424

اب444080 67بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود ذي

68بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمنتظر عباس طاهر306269

69بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرامجد ماجد عاشور402750

ر عزاوي402665 70بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرفؤاد حسير

71بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي شدهان عداي402773

72بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرقاسم حامد كريم532796

73بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكاظم رحيمة532829

ر عباس444082 74بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكريحير حسير

75بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرامير هيثم سيد532880

ي532798
76بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد موحان غير

77بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكروسام فالح حسن402274

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكررائد هادي عبود402451 78دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل يونس532860 79دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرسعد ربيع احمد406068 80دب

ر402864 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرزيد فاخر حسير 81دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكروسيم قاسم عبدالرسول172131 82دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد حلو عباس533485 83دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرفائق شمال خلف171828 84دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرطارق والي هنيب444062 85دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعدي حاتم سلمان402709 86دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرلؤي خالد والي306204 87دب

هان532885 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمنتض عبدالكاظم شر 88دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالهادي هنيب405874 89دب

ي355172
لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرفراس وليد عوتر 90دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدهللا خضير306072 91دب

ر402546 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمهند خضير حسير 92دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم محسن172826 93دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعالء محمد بدر354840 94دب

س خضير عبدهللا444513 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرادري 95دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد رحيم حسن355163 96دب

ر عالء نارص532855 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسير 97دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد بدر علي304633 98دب

ر خضر عباس171866 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسير 99دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعباس علي مطرسر172718 100دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرسالم عبدالكريم ثابت402124 101دب

يف405551 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرنصير مطير شر 102دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرامير توفيق قاسم402111 103دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسام سعيد صدام171794 104دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد خضر عباس172123 105دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعدي قاسم شامخ306122 106دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحيدر رشيد جاسم172416 107دب

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمهند صباح كطوش402801 108إعدادي

ل عباس444090 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرصفاء داخ 109إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي صالح هاشم532838 110إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحيدر علي محسن533769 111إعدادي

ر جاسم355331 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 112إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرقصي عبدالكريم ثابت402160 113إعدادي



ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرسجاد علي جاسم355433 114إعدادي

هان355317 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمازن عبدالحميد شر 115إعدادي

هان406013 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمهند عبدالحميد شر 116إعدادي

ر355182 1ماجستيرالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمنتظر موس عبدالحسير

2ماجستيرالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكررضا قاسم محمدتميم402601

3ماجستيرالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرنوار قاسم كطامي402884

4بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعمار صالح مهدي553396

5بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرهادي حيدر محمد444521

ي444075 6بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي حسن هاد

7بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحمزة جعفر وارد171913

8بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكربدر عبدالكريم ثابت552779

9بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعمر احمد محمد444548

ي532856
10بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد ثويير

11بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرزين العابدين علي مطرسر303454

12بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم هاشم303408

13بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم محمد532841

14بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمنتظر عماد سالم172686

15بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكركرار ابراهيم محمد444218

ام561568 16بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرحمن دح

17بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد علي محسن304371

18بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرامير منصور محمدحسن171704

ر401901 19بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسن عامر سمير

20بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالكاظم فليح305694

21بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرموس علي جاسم402813

ل303424 22بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد صاحب داخ

23بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحيدر ابراهيم علي172438

24بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي حمزة جاسم443996

25بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد هاشم حمود444541

26بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسان فليح171902

27بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد صاحب عبدزيد354846

ر علي172730 28بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

ي304453
ى

29بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرياش جليل باف

30بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرابراهيم احمد صدام444348

31بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمنتظر رائد جمعة172157

ر علي444102 32بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكريوسف حسير

ر جبار355114 33بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراسامة حسير

34بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم عنير401867

35بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي وادي سلمان444596

36بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمثير عباس طاهر305817

37بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحيدر عادل خطاب303432

هان172198 ر عبدالرحمن شر 38بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمعيى

39بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرجعفر صادق جليل401787

40بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد كريم حميد402517

ي304348
41بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرطارق محمد ثويير

ل532870 42بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمدنزار كاظم داخ

ي444556 43بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرباسم عبدالرضا حضير

44بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمنتظر سالم كريم355278

45بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد عماد نجم354863

ر محسن444087 46بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

ي خلف172182
ى

47بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراسعد عبدالباف

48بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحيدر عماد ابراهيم443968



49بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرجعفر عماد عباس172215

ر جبار355101 50بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير

51بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعباس احمد عبدالكريم444369

52بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرابراهيم سمير عكوش444038

ي354794
53بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل راصر

ر303359 54بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد رحمان حسير

55بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرهمام رائد جمعة172163

56بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عبدالحسن401803

57بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرسامر رعد حبيب444068

58بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمرتصر ماجد جواد405994

59بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرامير محمد عودة303436

60بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرطيف منتض عبدمحمد355351

61بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد هاشم355148

ر علي عبدالحميد304771 62بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسير

63بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد جبار444545

64بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرموس عبدالخالق محمد355230

65بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكركرار ماجد جبار402534

66بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي صباح مهدي172844

67بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحذيفة ستار سامي171800

68بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحيدر شاكر كاظم172752

ر444035 69بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرهشام فرحان حسير

70بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرهاشم صادق حميد401913

71بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد برهان402018

72بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد فؤاد كاظم405931

73بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحيدر عماد حبيب172170

74بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد جبار304322

75بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراثير عدنان عبدعلي401830

ر جير303343 76بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

77بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكررقية صالح مهدي304488

78بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحيدر حسن مطرسر406021

79بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمهند مهدي عبدعلي402082

80بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكركرار عماد عبدالرزاق532800

81بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرسيف ناهض جليل532863

ر موفق نض405999 82بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمعيى

83بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسن عامر جواد304761

ر306060 84بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسن نعمان حسير

85بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرزين الدين احمد عدنان532848

86بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرسامر منصور محمدحسن171835

87بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي باسم جبار406052

ر304310 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي علوان حسير 88دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرثائر صادق جليل561567 89دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعباس حسن موس405978 90دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرسيف سمير نجم402219 91دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد رعد كاظم171929 92دب

ر عبدالكريم جبار402647 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسير 93دب

ر علي محمد402591 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسير 94دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحيدر داغر وريور170659 95دب

ر عليوي172409 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 96دب

سان محمد444011 ر اح لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسير 97دب

ي532862 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي ماجد عبدالنير 98دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعبدالمجيد عبدالمجيد حميد532854 99دب



لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرياش رياض عبدالكاظم401970 100دب

ر علي جبار171787 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسير 101دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرسجاد محمد جبار444437 102دب

ر جبار303302 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمروة عبدالحسير 103دب

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكررعد سالم عبدعلي532822 104إعدادي

ر علي444095 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحيدر حسير 105إعدادي

ر علي طالب532819 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسير 106إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرامير كريم حميد532849 107إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبداالمير سدخان304739 108إعدادي

ر444575 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعصام محمد عبدالحسير 109إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم مطرسر171922 110إعدادي

ر عبيد444396 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرليث حسير 111إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرموس ماجد جبار402322 112إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعبدهللا نجم عبدهللا532866 113إعدادي

ي355389 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرفيصل زهير ناجر 114إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد جبار305718 115إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمرتصر نجم عبدهللا532834 116إعدادي

ل532883 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسن صباح داخ 117إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرجعفر عباس عبدالحسن405698 118إعدادي

ر444583 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراوس محمد حسير 119إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي صالح354826 120إعدادي

ر405599 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد موس عبدالحسير 121إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح زبالة533610 122إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحيدر عدنان هاشم402470 123إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد خليل غانم304411 124إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمهيمن ماجد جواد402141 125إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكريوسف هيثم عبدالكريم172190 126إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرشمد فؤاد محمد402349 127إعدادي

ر عالء كامل306084 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسير 128إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرسجاد باسم مجشف405738 129إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسن عادل غانم532797 130إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرسجاد مارب عبدالواحد306284 131إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمؤمل باسم جبار406046 132إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرزين العابدين جبار قاسم172617 133إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي صادق حميد402100 134إعدادي

ر علي عطوش303475 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسير 135إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل جير444606 136إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرسيف علي جبار171782 137إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعباس احمد حسن405866 138إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي صالح مهدي553395 139إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي ستار كصاب405954 140إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسن عقيل حسن304546 141إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمرتصر علي عباس405515 142إعدادي

ر444577 ر محمد عبدالحسير ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسير 143إعدادي

ي401929
ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمرتصر وليد ثاتر 144إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكركميل عبدالرحيم محمود532852 145إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي ستار عودة405753 146إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالجبار عزيز405984 147إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرياش طارق والي303312 148إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرليث سعدون حمود444492 149إعدادي

ي405878 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد كاظم هاد 150إعدادي



ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن حمد306229 151إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرسجاد عبدهللا كاظم306243 152إعدادي

ر بالسم402564 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرنور عبدالحسير 153إعدادي

هان402434 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالحميد شر 154إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرالمنتظر سعد جاسم552092 155إعدادي

ر حمزة303290 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرالمرتصر حسير 156إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمد موفق نض405947 157إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعبدهللا شالي جاسم405973 158إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرميثم قاسم هاشم444361 159إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكررافد مفيد حسن171698 160إعدادي

ر303367 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي رحمان حسير 161إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمصطفر نجم عبدهللا532833 162إعدادي

ر رياض احمد405871 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسير 163إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم طالب405864 164إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي مؤيد نض303320 165إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرجعفر محمد خميس532864 166إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرسجاد طالب قاسم444508 167إعدادي

ر جميل172904 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 168إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرالكرار زيد حليم303281 169إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرسجاد ستار عبدعلي444569 170إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمنتظر محمد عودة306066 171إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحيدر فائق شمال171814 172إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرموس طارق والي303316 173إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرارشد عدنان عبدعلي400176 174إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحمزة عبدالكريم عباس406028 175إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعصام عبدالكريم عبداالمير532859 176إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرماجد حيدر لطيف405680 177إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرياش احمد محمد171906 178إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرياش عبدهللا خضير444443 179إعدادي

ي عادل خطاب306068
ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسيير 180إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عبدالحسن444283 181إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرامير فؤاد محمدعلي532877 182إعدادي

183بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم فرحان303307

184بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرنصير خلف قاسم172711

185بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمازن عبداالمير خزعل444536

186بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم شناوة عبدهللا171690

187بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرعباس كامل كريم402483

188بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكراحمد معروف حيدر172387

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرمحمود نارص محسن532890 189دب

ر غازي علوان402492 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحسنير 190دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرفراس هاشم محسن171845 191دب

ي نجم172864
ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرحيدر كاسر 192إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرسعيد مهدي راشد444533 193إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرسعد قيس عطية171999 194إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادذكرباسم حامد عبد355060 195إعدادي

1ماجستيرالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىنور شدهان عداي402787

2ماجستيرالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىاشاء جاسم احمد402638

لوم عاليالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىليل صبيح جاسم171760 3دب

ر صنكور444587 4بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىسالمة عبدالحسير

ر532832 5بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىحنان حريفش حسير

6بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزينة شاكر نجم303440



7بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ذرب سحيب402768

8بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىسهاد نهاد احمد401767

ر غضبان532847 9بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىساهرة حسير

10بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىازهار غالب اسد402610

ر اسماعيل443988 11بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىمنال حسير

12بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىباسمة محمد خنجر171897

13بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىوداد صبيح جاسم306217

14بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىافتخار صبيح جاسم306209

15بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىسحر عدنان هاشم443941

16بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىندى جابر علوان306078

17بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىصبا خضير عباس303401

الص جاسم علي172151 18بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىاخ

19بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىازهار علي حيدر443964

ة ذاري مهدي304262 20بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىنادي

اق احمد كريم406091 21بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىاشر

22بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالرحمن جابر532845

23بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرنا سوادي فليح443978

24بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىنور منصور حسن402305

25بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىنجله نعمة نارص444429

26بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىوفاء كاظم عبدالرضا444052

ي172091 27بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرشا قاسم لعيير

28بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىنوال عباس جادر306200

29بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىإناس رعد محمد532846

30بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىايمان نجم عبدالرضا171852

ر علي444018 31بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهند حسير

32بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىنورا كريم عبدالمجيد405960

33بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىفاتن خالد عطية355366

34بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهدى علي حسن303460

ر ضياء شاكر402617 35بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىحنير

36بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىسحر احمد جاسم532830

ر حسن532868 37بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرحاب حسير

38بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىمروة طالل عبدالكريم532867

ر جاسم532878 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىسهيلة حسير 39دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرتر رمضان كاطع444003 40دب

ر444565 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىوفاء عبدالهادي حسير 41دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىسهيلة عبدالوهاب نعمة444602 42دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىفاطمة خزعل نارص444526 43دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىعالية كاظم سفاح532857 44دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزينب كاظم عبيد303347 45دب

ي355208 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهناء نوري هاد 46دب

ر عباس402626 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىنجاح حسير 47دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىانتصار عبداالمير غيدان172187 48دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىماجدة حطاب كاظم444005 49دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهبة عالء عبدالرسول532865 50دب

ر533770 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىعهود فاخر حسير 51دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىوسن حاتم عبدهللا303295 52دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرجاء جمعة حميد402461 53دب

ى جاسم خليل305646 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىبرسر 54دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىايناس جبار عبود172451 55دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدالرزاق مكي303393 56دب

ر402035 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزينب عليوي حسير 57دب



ي محمدسعيد172142 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىوداد ناجر 58دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىنور محمد كاظم402232 59دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىروى علي احمد305903 60دب

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىشاب عبدهللا نعمة533784 61إعدادي

1ماجستيرالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرسل فيصل فرهود359914

م355258 لوم عاليالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىوسن ناظم شير 2دب

ج عبدالكريم رحيم172095 3بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىاري    

وار عدنان هاشم401942 4بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىان

ر303362 5بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىفاطمة رحمان حسير

ي171960 6بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرنا زهير ناجر

7بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىمينة عبداالمير عباس444049

8بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرفل محمد عبدالحسن401792

ي402047
9بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهيفاء وليد ثاتر

ي امجد نارص172087
10بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىاماتر

11بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزهراء خالد مهدي405906

12بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىعهود حميد جاسم304440

13بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىنها عبدالكريم ثابت402363

14بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىاالء علي كطوش355129

15بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزينب جميل غفور303356

16بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىاسيل عبدالكريم رحيم172103

17بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىشهد سمير نجم402257

18بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزينه عالء عبدالحميد303390

ي304669
19بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىاية صباح نوسر

ر عماد نجم354879 20بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىيقير

ي283180 21بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىدعاء مكي ناجر

22بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرانيا عمار عبدالكاظم306181

23بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهدير ستار جبار304697

24بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهبة عباس كاظم561566

ر305673 25بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهديل سالم عبدالحسير

ر مهدي553398 26بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىغفران عبدالحسير

27بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهالة فؤاد كاظم406037

28بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىايالف عبدهللا هاشم172743

ي304679
29بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرانية صباح نوسر

30بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىمروة ستار عودة402503

31بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىمشاعل كريم كاظم444564

32بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىدعاء جعفر غالم172915

33بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىحوراء صالح فليح406083

34بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىعال عماد صبحي172786

35بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىبدور قاسم كطامي402849

36بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىشهد جاسم محمد172875

37بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىبلقيس حسان فليح304294

ر303369 38بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىحوراء رحمن حسير

39بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىدعاء مهدي ابراهيم172208

ي304691
40بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزينب صباح نوسر

ر علي جالب443960 41بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىحنير

وب كريم402405 42بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزهراء اي

ر عبدهللا علي355419 43بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىحنير

44بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىتفى خضر عباس172767

ي304661
45بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىغفران صباح نوسر

46بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىامنة خالد غانم304334

47بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرؤى عبدالكريم عبدالكاظم303349



48بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىكوثر هاشم باقر304461

49بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزينب ياش فاضل402680

50بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىنور قيس مطر304723

51بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىمروة كاظم هاشم354759

52بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزينة اسماعيل امطير305937

53بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىنورهان عماد حسب305769

54بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىعلياء شنشل جديع172758

55بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىفرح محمد مفتول402341

56بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىاوس عبدهللا عباس532853

57بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزينب خليل قاسم304534

58بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىاشاء كاظم زغير355482

59بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عواد كاظم532888

ر جميل172897 60بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىشهد حسير

61بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىلينا زهير عبدالعظيم305630

62بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىسارة طارق والي303375

63بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزينب هاشم باقر304475

64بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىنور صالح مهدي402736

ي532850 65بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىطيبة اسعد هاد

66بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىضح احمد جاسم405913

67بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهديل فاضل جبار532887

68بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزهراء جاسم الزم303467

69بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىابراق عالء مهدي553397

70بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزهراء سالم خزعل171726

ي401892 71بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرشا ماجد عبدالنير

72بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزهراء جبار عبد304613

73بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىنور احمد رضوان401953

74بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرغد جمال محسن444488

75بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهبة محمد هاشم355140

ر305657 76بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىنبا سالم عبدالحسير

77بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىايمان عباس حواس354854

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىاشاء جمعة وارد172925 78دب

ة ماجد عاشور172821 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهادي 79دب

ر304384 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهند ثائر عبدالمعير 80دب

ي532861 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىضح قاسم لعيير 81دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرسل حسن فنجان355245 82دب

ر355399 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىسارة عبدالمهدي حسير 83دب

ر306296 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرواء علوان حسير 84دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىاشاء عباس طاهر305806 85دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرحاب قيس مطر304704 86دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزهراء سعد كاظم304424 87دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىسحر عماد صبحي355195 88دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىسحر عالء عبدالرسول532858 89دب

ر172738 لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىسناء علوان حسير 90دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىأنتصار جبار عبود172851 91دب

ر عماد نجم354871 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىحنير 92إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهاجر ستار جبار172378 93إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىفرح مهدي طالب405576 94إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىمروة اياد علي306250 95إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهبة باسم مجشف443986 96إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىبتول سامي فنجان306090 97إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرتاج احمد عبدول172857 98إعدادي



ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىغفران خضير جبار444414 99إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهاجر ليث خليل294801 100إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرملة قاسم كطامي406078 101إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىتبارك محمد عبيد305964 102إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىسحر محمد مهدي532842 103إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىنور باسم حامد306131 104إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىنورس عالء عبدالحميد306192 105إعدادي

ر306056 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزهراء نعمان حسير 106إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزهراء عدنان شخنوب305843 107إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىبراء رعد كاظم171712 108إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىمريم سالم خزعل304503 109إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي عودة172781 110إعدادي

الم سلمان عبود355081 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىاح 111إعدادي

ر بالسم402580 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالحسير 112إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىاشاء عدنان هاشم401988 113إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىورقاء لطيف داود406058 114إعدادي

ر جميل172884 ة حسير ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىمنير 115إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىمروة لطيف داود405730 116إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىفاطمة باسم حامد306128 117إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىبسعاد طاهر عالوي172774 118إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىشهد مهدي صالح405633 119إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىاساور عبدالهادي شاكر304434 120إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عالء كامل306088 121إعدادي

ر جبار303479 ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىحبايب عبدالحسير 122إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىتمارة وضاح عبدالرسول532843 123إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىبتول مثير نوري559387 124إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىمريم سعد جاسم444459 125إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىفرح باسم مجشف405687 126إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرقية جبار حسن532820 127إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهويدا كامل نوري532869 128إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهدى احمد حميد306224 129إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىامامةعلي عبدالهادي حميد406075 130إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىحوراء علي محسن303331 131إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىسارة صالح عبدالحسن406076 132إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىتمارة جاسم محسن172118 133إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىعذراء حسن حمود171806 134إعدادي

ر172704 135بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىمنار كاظم عبدالحسير

136بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىرشا عبدالكريم جاسم402291

137بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىسناء عبود حافظ306051

وار ستار جابر532840 138بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىان

139بكالوريوسالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهناء حلو عباس443940

ي444321
لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىمديحة عبد راصر 140دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىهدى باقر محمد303335 141دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىانتصار موس محمد303462 142دب

لومالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىاشاء شاكر محمود303385 143دب

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىسارة خالد عبدالغفور306289 144إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىخلود وليد بريسم444088 145إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىلمياء كاظم اصفر304523 146إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىسناء عبدالعباس حنون171820 147إعدادي

ةالحرية الرابعة111034الكرخ-بغدادأنيىجميلة هاشم ضيدان444029 148إعدادي

ر جاسم352500 1دكتوراهالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالحسير



ر182852 2دكتوراهالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرشمد عزيز عبدالحسير

3ماجستيرالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد عيىس عبد352701

4ماجستيرالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالعظيم شكر530301

5ماجستيرالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسن خلف هاشم406153

6ماجستيرالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرامير منصور غناوي405561

7ماجستيرالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر حميد كاظم182850

8ماجستيرالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكررضا خضير محمد354416

9ماجستيرالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرتوفيق عناد عبدالعباس406036

10ماجستيرالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرطارق احمد عاشور559367

11ماجستيرالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي حمودي مهدي530690

12ماجستيرالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمرتصر قاسم جواد307519

ر530734 لوم عاليالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرزهير عزيز عبدالحسير 13دب

14بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرنارص عيىس جعفر352946

ر ليلو306577 15بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

16بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرباسل عبداالمير علوان307790

17بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد داود حنوش405834

ر عيد182794 18بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرنعمة حسير

19بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراسعد جليل جابر303268

20بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر هالل مهدي354221

21بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرهشام صالح مهدي530495

22بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسام علي عبدنور182760

23بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكررحيم جميل خدي307758

ر352693 24بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرامير مجيد ياسير

25بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعدنان مطر صوب هللا405889

ر طالب محمد182779 26بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسير

ي مظلوم530753 27بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرفؤاد ناجر

28بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركريم عيىس كاطع306270

29بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكربشار عباس عبد306426

30بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر جاسم حميدي530656

31بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد حميد فهد353609

32بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد تلف حوت306448

33بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراركان جبار حسن354524

34بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسام سهيل عودة351231

35بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعدي فوزي نجم303602

36بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرسليم زايد عباس351019

والصوف182733 37بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرنسيم موس اب

38بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي موس علي351022

39بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرجاسم ابراهيم احمد406239

ر زوين ياس306197 40بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسير

ر علي354177 41بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعالء تحسير

42بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرنبيل زكي مهدي182784

43بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحسن سالم علوان307601

44بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرسيف عبدعلي قاسم352530

45بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكروسام فالح عبدالحسن304406

ر182756 46بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعماد علي حسير

47بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر ظاهر عمران306133

48بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي احمد حسن559922

49بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد عبداالمير نصيف530764

ر306138 50بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركاظم علي حسير

51بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعدي عباس فاضل306614

52بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرفراس جعفر باقر530762



ر406112 ر علي امير 53بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرامير

54بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكررعد ماشاف عبدالرضا405360

55بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرسعد شغيت حسن304680

ر خلف هاشم405695 56بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسير

ر354516 57بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد خلف ياسير

58بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحميد حريجة محمد530710

59بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل جاسم307252

60بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرسالم حاتم مظلوم304860

61بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد عسكر نصيف306416

ش304820 ر دروي 62بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالحسير

63بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعدي عباس ابراهيم350861

ي306130 64بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي عبداالمير لعيير

ر304920 65بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد جميل حسير

66بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراكرم هاشم علوان351002

67بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد خشان406291

وري354682 68بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعدنان صبيح ام

ر307616 ي حسير
69بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد راصر

70بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعبدالحليم رضوان ورش307561

71بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد زوير حاشوش182864

72بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمرتصر جمعة عبيد406300

73بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسام علي عبدالزهرة530759

74بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركاظم نجم عبد304853

75بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر سعدي محمد354276

76بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرايهاب علي كريم530682

77بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمهند رعد حميد307772

ر444656 78بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرباقر بنات حسير

ر غالب صالح304915 79بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسير

80بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر عبد182729

وري354407 81بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرسالم سعدي ام

82بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي عامر حسن444687

م جاسم محمد182698 83بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراده

ر محمد182710 84بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالحسير

85بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركرار حيدر عزيز307688

ر خصاف306265 86بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرطه حسير

87بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكروسام عبدالرحمن كاظم306408

88بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي عادل مهدي351192

ي306425 89بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد جمعة سواد

ر سامي صاحب306711 90بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسير

91بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراوس سعد جاسم182685

92بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرنزار عبدالحر ساجت530736

93بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرامير علي سلطان354477

ر عصمان352559 94بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعقيل عبدالحسير

95بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكروسام عبدالكريم محسن530754

ر182786 فقار جميل حسير 96بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرذوال

97بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرطارق عدنان جبار444831

98بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر سامي صاحب306287

99بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم جمعة406093

وز306495 100بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرزهير دعير نير

101بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسام صباح عبدالستار530763

102بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالحكيم عامر306419

103بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعمار كريم حسن304734



104بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسام مجيد حميد307283

105بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي فالح حسن352615

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرفارس داود عليوي352635 106دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد محسن530268 107دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد جعفر عبدالعباس530285 108دب

ر405605 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد نارص حسير 109دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرقيس زكي مهدي406221 110دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم حسن182826 111دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمصطفر حكمت ابراهيم530766 112دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسام كامل كاظم306584 113دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرسمير عبدهللا صلبوخ406073 114دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمفيد علي حسن306303 115دب

ج تولة530505 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي بري     116دب

ي جاسم354471 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد صير 117دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي نجم عبد354549 118دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرضياء هاشم طالب306310 119دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرانمار علي محمد182823 120دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالعزيز خضير354560 121دب

ر عصمان307568 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكررسول عبدالحسير 122دب

ر182804 ي حسير
لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد راصر 123دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعزالدين عبادة جياد306567 124دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرسامي رحيم فهد354443 125دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراركان عبدعلي فرج306145 126دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرنهاد جليل مهدي530737 127دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد جواد عبدالكاظم306796 128دب

ر عليوي304886 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكريحير حسير 129دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد551941 130دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي جبار182769 131دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمنير عبداالمير حامد354437 132دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركريم علي جير444884 133دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسن سعيد عبدالرضا182706 134دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد حسام كامل306595 135دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جعفر علي350805 136دب

ر رعد تركي352535 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسير 137دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد فضل عباس304257 138دب

ي530307 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكررضوان سعدي حمود 139دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرياش جعفر شهاب406209 140دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي رياض صادق350845 141دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرابراهيم جدعان شعيب306324 142دب

ينة307242 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرجواد كاظم دخ 143دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمهند ثامر عبد532851 144دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمصطفر رعد تركي306551 145دب

ر عصمان306618 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرميثم عبدالحسير 146إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرباسم كريم ضيدان363749 147إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرفالح حسن حمد306504 148إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار نعمة354571 149إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان طعمة559363 150إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرسليم يوسف مدهوش406351 151إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي عباس محسن530765 152إعدادي

ر182808 ي حسير
ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمهند راصر 153إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرنزار صالح محمد306193 154إعدادي



ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمصطفر جبار محمود352810 155إعدادي

1ماجستيرالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكررسول عيىس مهدي406185

2ماجستيرالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراسامة عبدالسالم حمد354064

ر رياض شاكر406064 3بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرامير

4بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعمار قيس جبار306162

5بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرسامر حسن داود530262

6بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي محمد خليف182774

7بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي امير مجيد352672

ر354496 8بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي كريم حسير

د559362 9بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر رياض روا

10بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراسامة عبدالمحسن سعدون306267

11بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرموس طالب عبدالحسن307577

12بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي احمد جير352550

ي530493 ر صير 13بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

14بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعباس كاظم جير354286

15بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحارث فهمي عباس444839

ر علي نارص354501 16بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسير

ر350834 17بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسام سعد حسير

18بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرجعفر عباس كاظم530672

ل530723 19بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل داخ

20بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدالحسن نجيب182809

ر182753 21بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرسمير فاضل حسير

22بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعمار سعدي احمد405988

23بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد سامي عباس182828

24بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد سعيد مسعود306144

25بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرميثم فالح حسن307369

26بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسن غالب صالح304416

27بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي حميد صالح306959

28بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد فرحان عاصي530755

29بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركرار باسم محمد406310

30بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعالء نارص عيىس182742

31بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرسجاد عالء محمد306372

غام علي حميد182701 32بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكررصر

ي307589
33بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرنبيل باسم هاتر

ر182724 34بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركرار رزاق حسير

35بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعمر مهدي خشان307725

ر سلمان307849 36بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

37بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحامد محمد عبدالحسن354251

38بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرطالل سعدي سالم353887

39بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمهند عبدالحكيم عامر307636

40بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسن محمود هتيمي444683

41بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد رياض ناهد306458

د حمود307607 42بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي دري

43بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراثمار كاظم جابر182869

ي182862 44بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركرار محمد حرتر

45بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرفاضل عادل عبدالكريم306359

ر نارص عليوي406047 46بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسير

47بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالسالم فرحان306141

ر182747 48بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمصطفر طاهر حسير

49بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكربشير عباس فاضل306562

50بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركرار علي عبدهللا406009



ر كاظم307648 51بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

52بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمنتظر قاسم جواد530507

ر زهير عبدالحسن444903 53بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسير

54بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمصطفر عماد نافع352840

55بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي حسن سادة530511

56بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد عامر جمعة530673

ر حطيحط352878 57بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

58بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمصطفر طارق عبد354662

وب530364 59بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر سعد اي

60بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرامير حسن علي306379

61بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد عبدعلي فرج304295

ي182694 62بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم هاد

63بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد غالب جسام405431

ر حسن جاسم306126 64بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسنير

ر علي محمود307046 65بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسير

66بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عادل جلوب307598

67بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر منصور احمد182818

68بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرسجاد ضياء عمران352738

69بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكررضا نعيم دويلي306283

70بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم صاحب444860

ر306469 71بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد حسير

ر نارص405681 72بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

73بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرجعفر صادق جمعة350817

74بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر رزاق عباس304926

75بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرغدير عقيل سلمان303426

ر306276 76بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمؤيد علي حسير

77بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرغسان سامي حاتم354128

78بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكروليد خالد شلش303982

79بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسن رياض صادق303282

80بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرهاشم عبدالرسول اصفر304717

81بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركرار عباس احمد304420

82بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكاظم منصور182730

83بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي مصطفر عباس559365

84بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر كريم مطر405422

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم عبدهللا406255 85دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي سعدي محمد304755 86دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد علي كريم530680 87دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكربهاء هاشم طالب307657 88دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاضل حميد182726 89دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرثامر محسن خليل306512 90دب

سان هاشم طالب303480 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراح 91دب

ر محمد عباس306715 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرتحسير 92دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكريوسف عيدان مطرسر303853 93دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرزيدون طارق عبد306673 94دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعمر فالح حسن353943 95دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي غازي خلف530685 96دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد علي فرحان182816 97دب

ر جاسم306174 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالحسير 98دب

ر جواد موس307712 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسير 99دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمعزز محمد عبيد530760 100دب

ي530483 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسن حيدر حمود 101دب



لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر محمود صالح182880 102دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركرار عبدالمحسن سعدون306406 103دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركرار حسن عبد307573 104دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرزياد محمد جبار304246 105دب

ر عبدعلي سلمان303412 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسير 106إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرجعفر محمد فرج406160 107إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد شاكر405396 108إعدادي

ر صفاء هاشم306155 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسير 109إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمنتظر حيدر نعيم350977 110إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرناهد سالم ناهد444824 111إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرخليل ابراهيم احمد354541 112إعدادي

ي530492 ر حيدر حمود ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسير 113إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعمار سعد زيد351205 114إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد علي عباس304721 115إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد هيثم محمد306321 116إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعيىس حيدر علي307501 117إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد شاكر352681 118إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي سامي حاتم444665 119إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي محمد صالح307248 120إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركرار حيدر وثيج303636 121إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد علي جدعان406089 122إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرباقر حسن محمد405521 123إعدادي

ر530497 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركرار عباس حسير 124إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرالحسن علي عبدالكاظم303531 125إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركاظم ابراهيم خليل405775 126إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرسجاد نزار جابر530728 127إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم احمد444650 128إعدادي

ر قيس موس304724 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكريقير 129إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكريوسف علي محمود307021 130إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعزالدين احمد جبار307111 131إعدادي

ل530752 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي عادل داخ 132إعدادي

ر سلمان307296 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر حسير 133إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركرار سعد سلمان307160 134إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمصطفر ناظم احريجة306721 135إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكروليد ضياء علي406000 136إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكررائد طاهر حسن530670 137إعدادي

ر سامي304833 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 138إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرامير عبدعلي سلمان307201 139إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعبدهللا كريم عبدهللا303063 140إعدادي

ر جير303579 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرطارق حسير 141إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرصالح رياض صالح182688 142إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركرار عماد علي182750 143إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر رعد فاضل306221 144إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرجعفر صباح احمد444865 145إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي نزار صالح530518 146إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد عصام سلمان304827 147إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسن علي عبد352686 148إعدادي

ج444873 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرامام كاظم بري     149إعدادي

ر306600 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمقتدى صفاء محمدحسير 150إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرسجاد سعد ثامر352511 151إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمنتظر عامر محمد405374 152إعدادي



ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعباس عبدالحسن صوباهلل530338 153إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد غالب صالح352850 154إعدادي

ي وسام عبدالرحمن306383
ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمدتفى 155إعدادي

فقار سالم كاظم530530 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرذوال 156إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي عيىس مهدي306545 157إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد هاشم كاظم182782 158إعدادي

ر306911 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمروان عمار تحسير 159إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي محمد لطيف303555 160إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرزاق جاسب352593 161إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرضياء محمد داود405944 162إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرامير شاكر داود182883 163إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم عطية307006 164إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد صباح ابراهيم306115 165إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرغيث جاسم سلمان444627 166إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد فارس داود352625 167إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرابراهيم قاسم احريجة303420 168إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر صباح احمد444622 169إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر رسول محمد307630 170إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم احريجة306728 171إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمنتظر علي محمد182740 172إعدادي

ر محمد كاظم303244 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمدامير 173إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمؤمل عبدالجبار حمود302844 174إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحيدر صالح احمد304433 175إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد وجدان محسن444890 176إعدادي

ي530744 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرامير حسن هاد 177إعدادي

ر سعيد رضا352915 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسير 178إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسن حميد صالح352648 179إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمصطفر سامي جابر304111 180إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد محمد عبيد354341 181إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحبيب عبدالمحسن سعدون306309 182إعدادي

ي354627 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي عباس واد 183إعدادي

وز307817 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسن محمد نير 184إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرسجاد عيىس مهدي306541 185إعدادي

ر حمد530297 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 186إعدادي

وب444600 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعمار سعد اي 187إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد شغيت307694 188إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسن احمد نارص444842 189إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي جواد فرج182738 190إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسن محمد عبدهللا303950 191إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي كريم530464 192إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد عمار عبدالمهدي306215 193إعدادي

ي530452
ر شمحر ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرامير حسير 194إعدادي

ر عايد عذيب307274 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسير 195إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركرار سعدي احمد350900 196إعدادي

ر عبدنور307141 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكركاظم حسير 197إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد عبد علي405511 198إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد كاظم غالم304665 199إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرسجاد اسعد عباس307196 200إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرنور سعيد رضا354308 201إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم ابراهيم405717 202إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد علي حسن306364 203إعدادي



س559357 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسام كاظم ادري 204إعدادي

ر353793 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمنتظر فرزدق محمدحسير 205إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرحسن عقيل جواد306902 206إعدادي

ح فرحان306518 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمؤمل راج 207إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرعلي محمد حسن406191 208إعدادي

209بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرصباح عباس مطر530273

ي محمد182802
210بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراياد غير

211بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكررياض عبدالرضا حميد182813

ر405417 212بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرصفاء صباح حسير

213بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمثير حميد خدي307760

ي444933
ر وتر 214بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرسالم حسير

ي530742
215بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراحمد عبداللطيف مشيغر

سان مهدي صالح307533 216بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكراح

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار حسن306787 217دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرطه جبار محسن444845 218دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرخلدون حسن وريور406023 219دب

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرمحمد شلش غزاي444592 220إعدادي

ر علوان354635 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرصفاء حسير 221إعدادي

ر306208 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادذكرخضر خزعل حسير 222إعدادي

1ماجستيرالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىبسعاد قاسم محمد406097

2ماجستيرالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىمها جواد موس307709

لوم عاليالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىختام حسن عبيد405791 3دب

4بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىعبير نعمة مطر352664

5بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنضال عبدهللا سلطان352604

6بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسعدية ضمد شحان444693

7بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىانعام محسن ياش362404

ر306846 ى محمود حسير 8بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىبرسر

9بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىرجاء قاسم عبدالسادة354693

10بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىعائدة مسعود غايب354675

ر307364 11بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزينب محمود حسير

12بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدالمحسن رحيم352959

ر406139 13بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاالء صادق حسير

14بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىلينا غالب عبدالخالق306573

ر307604 15بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىفاطمة خلف ياسير

16بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىهديل عبداالمير عباس304819

ر405641 17بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىعفيفة ساجت حسير

18بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزينب معن سيد351009

19بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىحوراء فاضل كاظم530767

20بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالرسول محسن530502

د354531 21بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسحر رياض روا

ش307523 22بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسجا محمدرضا دروي

ي354552 23بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىهبة حبيب حمود

24بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسارة سعد جاسم306919

25بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزينة قيس جبار306166

26بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي ابراهيم352816

الص حسن عبيد406069 27بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاخ

28بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىبتول عبدالخالق علوان306354

ر530255 29بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىهالة خالد حسير

30بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىحال عبدالرضا توفيق352862

31بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسارة محمود شاكر530756

32بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىشيماء سالم محمد530729



33بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىانغام رعد تركي530741

34بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىقطرالندى جعفر كاظم307383

35بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىحوراء عبدالواحد صاحب444675

36بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىفرقان عبدالكريم علوان405406

37بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىرل احمد طعمة352905

الم حسن زاير307861 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاح 38دب

ر عمران350891 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىبيداء حسير 39دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىميعاد هادي مطرسر306592 40دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىفاطمة صباح عبد530688 41دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىابتسام جبار علي352893 42دب

ي405860 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاسيل عزيز باد 43دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىمير عطيوي شياع352972 44دب

ر352519 الم عبداالمير عبدالحسير لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاح 45دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنسيمة محسن علي306110 46دب

ة كامل زغير350828 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنادي 47دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىشيماء صالح خميس306690 48دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاشاء رعد تركي406359 49دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىهدى ثامر سعدون406171 50دب

ي352656
ر ثاتر لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىكوثر حسير 51دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىازهار حمودي جواد307652 52دب

اس عامر عزيز352935 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنير 53دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنور جعفر شهاب306557 54دب

ية حافظ352834 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىجنان صير 55إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىمير رسول جير307752 56إعدادي

ر عبداالمير306487 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالحسير 57إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاالء حسن وريور306525 58إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىفاطمة كاظم كريم405366 59إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىشهرزاد داود سلمان307071 60إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالجليل علي530749 61إعدادي

1ماجستيرالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىتفى عبدالمحسن سعدون303399

لوم عاليالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىامال حاتم مظلوم182765 2دب

لوم عاليالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاالء كريم هايس530757 3دب

4بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزينب جليل عيىس444944

5بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنبا حسن داود182768

ي دعيم307619
6بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىهديل شاتى

ة406016 تفاء رزاق وداع 7بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاك

8بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىصابرين غازي عباس444690

9بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنور جواد محمد306171

10بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىامنة خليل ابراهيم354422

11بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىعذراء عبدالحمزة نارص354429

12بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىوسن رياض جمعة352791

13بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسارة عباس كاظم350964

14بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاشاء ضياء نارص182856

15بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنبا رياض ناهد306466

ر303588 16بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاالء نعمة حسير

17بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسحر عبدالسالم حمد307785

18بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىفرقد علي محسن530654

ر354456 19بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسحر سعد حسير

20بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىايالف رعد تركي352542

21بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىايمان كريم محمد307620

22بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزينب جاسم شناوة354615



23بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنور حيدر وثيج182734

24بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىهدى حاتم مظلوم304007

ر جاسم306176 25بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىصابرين عبدالحسير

26بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىمير جاسم فرج351217

27بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزهراء اسحاق خليل306158

28بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزهراء سالم كاظم303308

ي354489 29بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىازهار رجب حمود

30بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىمريم حسن داؤد182838

31بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاالء مطرسر عبدالرزاق551943

ر جاسم جابر304390 32بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىحنير

33بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزهراء جليل عيىس444938

34بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىعذراء فالح حسن354321

35بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاالء سعد عبد350795

36بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىرسل حسن عبد306190

37بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنرسين فالح حمدان182801

38بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاناهيد رياض ناهد306451

وق جواد كاظم350867 39بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىشر

40بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزمن ضياء نارص182854

ر530513 41بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاية علي عبدالحسير

ر كريم304891 42بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزينب حسير

43بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىرقية صاحب مطر306149

م530349 44بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىحوراء كرار ردا

45بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىشيماء كاطع عطية306152

46بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزهراء جواد فرج303704

وان نارص هارف352709 47بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاج

48بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنور عبدالواحد صاحب444882

ة كاظم غالم304871 49بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىفادي

50بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىرسل جواد عبدالكاظم530758

51بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىايمان تركي عبدالكاظم405404

52بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسجا جواد موس307746

53بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىشهد كريم هايس530475

54بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىايمان طارق عبد306226

55بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاشاء منصور عويد530319

56بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسارة عالء جبار306873

57بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىشهد رعد حميد307230

58بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىدالل فيصل عبدالحسن182713

59بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىوسن نجم عبود306119

60بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسارة كاظم غالم304865

61بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىشى جليل عيىس444935

ر سلمان306202 62بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىجوان حسير

ر182780 63بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسحر حيدر عبدالحسير

ر احمد نجم405993 64بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىحنير

65بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىمريم سعد فالح350912

66بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزينب حسن محمود182873

د559360 67بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىشذى رياض روا

68بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىرسل فيصل عبدالحسن182712

69بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى علي عبداللطيف182776

70بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىمنار امير مجيد354601

71بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي محسن304375

72بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىهدى عالء محمد307729

ر530686 73بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىهدير خالد حسير



74بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىدعاء طارق عطية530665

ق احمد نارص405411 75بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاستير

76بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىرسل علي محسن182790

77بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاسماء عبدالرحمن لطيف352770

78بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنورا عادل عبد306933

نا عبدالعظيم شكر182871 79بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىدي

80بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىمريم نارص كاظم182763

81بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىازهار صالح مهدي216121

82بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىهبة محمد عبيد306180

83بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاية جبار محمود182860

ر جير444680 84بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنورة عبدالحسير

85بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىعال احمد جبار306367

86بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىهالة عبدالرحمن لطيف352747

87بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىدعاء عبدالستار محمود350853

88بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىامنة فاضل محمد530353

ر سعدون306433 89بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىرواسي حسير

90بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنبا عصام علي307391

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالكريم عبداالمير352922 91دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنرسين محسن علي307174 92دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىميساء حسن عبد306189 93دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسالي سالم ناهد306470 94دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسندس حيدر محمود182761 95دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىهدى كريم عبدالجليل352578 96دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىرؤى علي حميد530761 97دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىرونزة جواد ابراهيم182796 98دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاشاء جبار عبد530657 99دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىشى هادي صباح530746 100دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاسيل شاكر داود182888 101دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىجمانة عباس كاظم304328 102دب

ر عباس559366 لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسحر عبدالحسير 103دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاشاء هالل كاظم182865 104دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزهراء عادل باقر304272 105دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىحنان فرج هليل306230 106دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىغفران عبيد هبىسي304283 107دب

ي دعيم444816
لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىهبة شاتى 108دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىبيداء جعفر كاظم182832 109دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنور ياش كاظم306979 110دب

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىضح اسحاق خليل307780 111إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىغدير عدنان علي444634 112إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىهدير عدنان علي444646 113إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىصفا جاسم شناوة182877 114إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزهراء محسن جابر530323 115إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزينب قاسم عبداللطيف530740 116إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىغفران عواد عويلي182708 117إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىفائزة غازي عبدالكاظم405386 118إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محمد شاكر406317 119إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىمروة احمد شاكر354450 120إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسما احمد طعمة354655 121إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىضح جواد موس307716 122إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسىه جاسم فرج352586 123إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمود سلمان303537 124إعدادي



ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزينب ابراهيم خليل405749 125إعدادي

ي530486 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنبا حيدر حمود 126إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىرقية عادل عبد302970 127إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىغدير جاسم فرج352569 128إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىبتول ابراهيم جدعان306316 129إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنغم حيدر وثيج303681 130إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسحر احمد خزعل307055 131إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىهاجر علي نعمة304357 132إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىصابرين هاشم محمد530479 133إعدادي

ر هيثم حبيب307002 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىيقير 134إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنرسين منصور عويد530743 135إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىغصون سامي حاتم307188 136إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنورا محمد نعمه530517 137إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىحوراء محسن جابر530332 138إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىفاطمة وسام عبدالرحمن182829 139إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىريام كريم حاتم307098 140إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزينة باسل عبداالمير307516 141إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىتبارك عبدالهادي شاكر304835 142إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزينب سعد جاسم182684 143إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىورود محمد نعمة530708 144إعدادي

ر زوين307813 ر حسير ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىيقير 145إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزينب عالء صاحب444610 146إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزهراء جعفر عبداللطيف304814 147إعدادي

سان مهدي307537 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىتبارك اح 148إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىطيبة عالء قمري354590 149إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىرغد رياض ناهد306964 150إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىحنان حيدر ياس405593 151إعدادي

ر مرتصر جبار182875 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىحنير 152إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزهراء سعد حاتم444868 153إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىرفيف رعد رسول444851 154إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنبأ فاروق هالل307309 155إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىمريم حسن جاسم307376 156إعدادي

ر444699 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسماء اسماعيل ياسير 157إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىساره كريم حاتم307701 158إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىهدى كريم محمد530312 159إعدادي

ر محمد كاظم406372 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىام البنير 160إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنبا حيدر وثيج303646 161إعدادي

162بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىرفيعة ثامر سعدون307494

163بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىعبير صالح مهدي182846

164بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنضال جبار علوان350878

ة نارص عبدالكريم406029 165بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنادي

ر405380 166بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىامال احمد ياسير

167بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىرغد كريم جهاد530703

ي306346
ى

168بكالوريوسالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزينة صباح رزوف

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاسيل يعرب عبداالمير304047 169دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىايثار عبدالواحد عبدالحسن303107 170دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىهيفاء هاشم كاظم306212 171دب

ي530738
ر امتيغر لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسلم حسير 172دب

لومالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىامل هاشم زاير306292 173دب

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىعذراء احمد محمد182721 174إعدادي

ي303620 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىناهدة عدنان حماد 175إعدادي



ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىندى جمعة حسب307330 176إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىسعاد حسن علي350989 177إعدادي

ة غازي خلف530527 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىنادي 178إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىزينب صبار عباس304495 179إعدادي

ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىانتصار حسن جبار306596 180إعدادي

ي444630
ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىازهار محمد راصر 181إعدادي

ر307720 ةالحرية الخامسة111035الكرخ-بغدادأنيىاسماء طه حسير 182إعدادي

1دكتوراهالعدل131036الكرخ-بغدادذكرواثق عباس عبدالرزاق523677

2دكتوراهالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسام سعيد559762

ر جير389702 3دكتوراهالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالحسير

4ماجستيرالعدل131036الكرخ-بغدادذكرليث صادق محمود389495

5ماجستيرالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمهند محمود وهيب277723

6ماجستيرالعدل131036الكرخ-بغدادذكرغيث ضياء كاظم292586

7ماجستيرالعدل131036الكرخ-بغدادذكراحمد برير عبداالمير473649

ي473654 8ماجستيرالعدل131036الكرخ-بغدادذكرسلوان مهدي هاد

9ماجستيرالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمعد نزار مهدي397998

10ماجستيرالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعمر يوسف خطاب397881

لوم عاليالعدل131036الكرخ-بغدادذكرياش عبدالكريم محمد398017 11دب

لوم عاليالعدل131036الكرخ-بغدادذكرنهاد طارق عزت523721 12دب

13بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم ابراهيم1722

14بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرسمير داود سلمان277764

15بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالسالم صادق277648

16بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكراحمد نوري شحاذة1710

17بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرفاضل عبدالرزاق مهدي389517

18بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد سلمان473553

سان حمدان سلمان1712 19بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكراح

20بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعقيل مسلم صالح1765

ر عبد1758 21بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرطالب ياسير

22بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمحمد هادي محمد523716

23بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعمر عبود تركي1711

24بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرحامد برير عبداالمير473635

25بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكراسامه نجم عبود1732

26بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرامجد خليل اسماعيل277553

27بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعدنان حافظ سلمان389603

28بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعلي موس عيىس277589

29بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالستار ابراهيم1679

ر1738 30بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعلي عبداالمير عبدالحسير

31بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمظاهر موس جاسم1740

32بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعمر احمد بحر1745

33بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعدنان غسان عدنان277576

34بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سلمان عبدالرحمن277698

35بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرنجم صالح محمود292573

36بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعمار شوكت احمد1750

37بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرابراهيم نصيف صير1737

38بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالستار ابراهيم1667

39بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرابراهيم خليل ابراهيم397933

40بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرطارق نبيل طارق1727

41بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكردري محمدسعيد خليل389620

42بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعالءالدين نجم عبداالمير1689

43بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالمنعم نصيف473662

44بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرصفاء محمدسليم عبدالغفار557196



45بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكراياد جاسم منىسي557200

46بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعالء جواد عطية1688

47بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرشمد رعد عباس277746

ر شنون523668 48بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرغيث حسير

49بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرزيد نزار سهيل1708

50بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد مهدي389615

51بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمحمود حامد محمد1705

52بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرنوفل عابد جميل277735

53بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمصطفر رياض عبد الكريم1741

54بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرنارص حكمت توفيق523657

55بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرسعد احمد عبدالحميد537279

ر389715 سير 56بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن مرزةح

57بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرابراهيم اياد ابراهيم473560

58بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعدنان جبار حسن1731

59بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرحيدر عامر قاسم398054

60بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكراحمد ليث ابراهيم1716

س جمال بدري473550 61بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكران

سان علي مهدي1721 62بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكراح

سان حمدان397192 63بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعمار اح

ر523686 لومالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعمر حسن حسير 64دب

لومالعدل131036الكرخ-بغدادذكرفراس محمد توفيق277521 65دب

لومالعدل131036الكرخ-بغدادذكريوسف عبود تركي1702 66دب

لومالعدل131036الكرخ-بغدادذكرحيدر حامد محمد1704 67دب

لومالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار حسن1696 68دب

لومالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمصطفر فائز توفيق397952 69دب

لومالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمحمد صادق محمود277530 70دب

ر523704 لومالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمثير محمد حسير 71دب

لومالعدل131036الكرخ-بغدادذكراحمد جبار حسن1701 72دب

لومالعدل131036الكرخ-بغدادذكرحيدر جبار حسن292471 73دب

ر جاسم1762 لومالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمثير حسير 74دب

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرحسام صادق جاسم473565 75إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرحامد احمد جواد277755 76إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعلي عالء بدر523641 77إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرفراس محمد جاسم389641 78إعدادي

1ماجستيرالعدل131036الكرخ-بغدادذكريوسف نصيف صير1735

2ماجستيرالعدل131036الكرخ-بغدادذكرهاشم طارق هاشم1659

3ماجستيرالعدل131036الكرخ-بغدادذكراحمد طارق هاشم1695

4بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمحمد عمر حسن523682

ر فالح حسن1754 5بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكراالمير

6بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرحيدر خليل ابراهيم1760

7بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرجمال هيثم ناطق277664

ر397897 8بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمحمد حمدي حسير

9بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمحمد نصيف صير1761

10بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعمر محمود وهيب277727

11بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرسيف مازن محمد1694

12بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعدي محمد طه473591

ر جاسم1763 13بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرليث حسير

14بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعلي عبداالمير محمد277556

ر398041 ور علي حسير 15بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكران

16بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكراوس كريم محمود473581

17بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمصطفر خالد خليل473584



18بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمحمد ضياء صبحي523702

19بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكراحمد منال ناطق1733

20بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب محمود وهيب277730

21بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرصالح حسن ياس1663

22بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرقاسم خضير عباس1728

23بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالجبار عبدهللا389973

24بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمحمد يحير سلمان523688

ر عبدالرحيم523697 25بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسير

26بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرحيدر عامر مظفر389460

27بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرامير عادل كريم1693

ام1665 28بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكراحمد حميد اده

29بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرحسن فالح حسن397987

30بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرقيس خليل ابراهيم398028

ي صائب473624
31بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالغير

فقار عالء وحيد473626 32بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرذوال

33بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمنير ياش منير1757

34بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرقيض محمد طه277547

35بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكراحمد اياد فليح398084

36بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرابوبكر محمد جاسم277642

37بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرزيد حميد علي389913

38بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعمر عقيل خليل1723

39بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرهمام هادي خضير277694

40بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالمجيد عبداللطيف277689

41بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد عبدالفتاح557229

لومالعدل131036الكرخ-بغدادذكرايهاب هيثم احمد523711 42دب

لومالعدل131036الكرخ-بغدادذكرزيد عادل جابر523712 43دب

لومالعدل131036الكرخ-بغدادذكرفهد مازن كريم1729 44دب

لومالعدل131036الكرخ-بغدادذكرابراهيم ليث ابراهيم1717 45دب

لومالعدل131036الكرخ-بغدادذكراحمد خالد خليل473524 46دب

لومالعدل131036الكرخ-بغدادذكراحمد كريم محمود473573 47دب

ر1744 لومالعدل131036الكرخ-بغدادذكراسامه ماجد امير 48دب

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعبدالرحيم عبدهللا محمد389946 49إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرفيصل صباح حميد1720 50إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرامير عالء صدام398064 51إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمصطفر عالء صدام1743 52إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعلي صالح حسن389480 53إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي ناهد277704 54إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمحمد عمار شاكر1718 55إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرصخر سامر احمد1753 56إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعبيدة مازن كريم292515 57إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرجعفر طارق جعفر473612 58إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعلي محمود جاسم523661 59إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال عبدالمنعم277671 60إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرفاضل كاظم محمود473577 61إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكراحمد محمد عبدالستار1680 62إعدادي

ر398006 ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ابراهيم حسير 63إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدهللا محمد389886 64إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم عزيز1666 65إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرياش علي كامل277750 66إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرامير علي فؤاد1739 67إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكراحمد طارق جعفر473616 68إعدادي



ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعبدهللا يوسف عبود1703 69إعدادي

70ماجستيرالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعلي مجيد محمد389508

71بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادذكرعدي نبيل هاشم557207

ةالعدل131036الكرخ-بغدادذكرمحمد برير عبداالمير473632 72إعدادي

1ماجستيرالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىرنا معن خلف473555

2ماجستيرالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىهند نعمان حرحوش557194

لوم عاليالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىسحر خميس بالسم557218 3دب

4بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىايمان داود عليوي397910

5بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىمها ابراهيم حمد292432

6بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىاطياف سفيان ابراهيم1752

7بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىوسن ضامن قاسم557220

8بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىسهيلة موس عيىس389596

9بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىزينة وليد مجيد557201

10بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىاالء ابراهيم فزع1766

11بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىلبير ليث داود1730

12بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىهبة نبيل علي1684

ي473665
13بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىنغم فاضل غير

14بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىامل اسماعيل ابراهيم523692

ج صالح محمود389962 15بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىاري    

16بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىرشا سلمان موس277675

17بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىلمياء ابراهيم فزع1764

18بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىرؤى عبدالكريم ابراهيم473638

19بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىشيماء صبحي جمعة1686

20بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىهديل عدنان عبدالرحمن523680

21بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىندى عابد جميل277741

22بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىبروين صبيح مجيد473619

ر جمعة398075 الص عبدالحسير لومالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىاخ 23دب

لومالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىسناء مهدي محمد389585 24دب

ل1687 ر لومالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىمىه عبدالرزاق مير 25دب

ى عبدالهادي سالم1691 لومالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىبرسر 26دب

ر473543 لومالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىرجاء علي حسير 27دب

لومالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىسحر خالد خضير1698 28دب

ى سعد ابراهيم523648 لومالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىبرسر 29دب

لومالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محمد احمد277534 30دب

ي عبدهللا277775
لومالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىتمارصر غير 31دب

لومالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىندى نجيب شعبان277545 32دب

ر نشمي389688 1ماجستيرالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىكوثر حسير

2بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىرانيا خليل ابراهيم1662

3بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حسن نشمي277759

4بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىماثر عدنان يوسف1690

5بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىشى محمد عبدالستار1685

6بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىغفران اياد فليح398090

7بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىنرسين ثائر جواد1725

8بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىرنا عمر صباح1697

9بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىجوان فؤاد نضالدين1706

10بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىحوراء بهاء خليل292446

سان حمدان1713 11بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىغفران اح

12بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىهدى حسن مرزة389558

ين خليل ابراهيم1661 13بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىشير

14بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىسما عدنان يوسف1751

15بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىرسل عامر جميل292484



16بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىتفى عقيل مسلم277716

17بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىايمان نبيل طارق277700

18بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىهدى سعدالدين زكي1726

19بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىنور اياد فليح398098

20بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىشمس فالح حسن1756

21بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىزهراء رياض وحيد523675

22بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىتفى هيثم ناطق277669

23بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىامنة صالح عبدالحليم277758

وق حمود محمد277770 24بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىشر

25بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىبراء ابراهيم خليفة389575

26بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىهبة محمد عارف557188

27بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىعال عقيل عبدهللا1714

28بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىرؤى كريم حميد277684

29بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىميسم محمد كريم1734

30بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىاسماء ماجد حميد389630

ر عزيز علي292460 31بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىحنير

لومالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىاية عبدالقادر صالح292564 32دب

لومالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىرؤى جبار حسن1699 33دب

يف277635 ر شر ةالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىانتصار حسير 34إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىزينة مؤيد وهيب389693 35إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالكريم برهان473674 36إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىشدن حسام صادق523663 37إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىرهف صالح محمود277657 38إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىمروة مازن زكي389544 39إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىغسق عبداالمير محمد1749 40إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىهدى محمود ابراهيم294319 41إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىتفى قصي اسماعيل473670 42إعدادي

43بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىرغد ثامر سلمان1746

ي عباس473571
ة هاتر 44بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىامير

45بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىاشاء عادل سلمان277712

46بكالوريوسالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىلينا فاضل حسن473657

لومالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىهدى سعدون عبدالجبار523708 47دب

ر حسن1707 لومالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىيرسى حسير 48دب

يا عبدالرزاق محمود397864 ةالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىدن 49إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىاعتدال نوري مجيد323554 50إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىهبة امير طه523670 51إعدادي

ةالعدل131036الكرخ-بغدادأنيىايناس سعيد محمد398102 52إعدادي

1ماجستيراإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرسامر جمال حسن399198

2ماجستيراإلسكان121037الكرخ-بغدادذكريونس احمد كيطان238476

ر كريم2289 3ماجستيراإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمهدي عبدالحسير

4ماجستيراإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرنوار زهير عباس399100

5ماجستيراإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحيدر كريم عبدالعباس559619

لوم عالياإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرصادق عاصي عباس559836 6دب

لوم عالياإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراحمد سامي اغا399167 7دب

8بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمحمد غانم احمد399246

9بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرنعمة قاسم نعمة238523

10بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق عجيل عباس399119

11بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرناظم جواد كاظم239758

12بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد داود2320

13بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكريونس امجد حميد559882

14بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحيدر سعدون نوري2347



ر399076 15بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكروليد عبدهللا حسير

ل399287 غام عاد 16بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمحمد رصر

17بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرقاسم حيدر خليل399185

18بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحيدر سالم محمد399340

19بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرنزار محمد حمدهللا373544

ي559826 20بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعلي محمد هاد

21بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرسامر سعد عواد559873

22بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعادل حميد خزعل2284

وري علي559912 23بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرباسم ام

24بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكروسام محمد سلمان399240

25بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرسلوان علي حسن399355

26بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمصطفر سالم عباس399031

ر كميت جواد2351 27بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحسير

ي جثير399173 28بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراحمد صير

29بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراحمد هادي صالح559871

30بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكربالل رسول حاتم559879

31بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراحمد صباح صيوان2306

32بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالواحد حسن2260

ي238366 33بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعالء فاضل حمود

34بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرماجد احمد عبدال559878

سان محسن2315 35بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرظفر اح

36بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحمزة قاسم حمزة399062

37بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمهند رعد عبدالقادر240152

38بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحيدر هالل علي399265

39بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراحمد جواد كاظم559874

ي عبد559844
40بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحيدر غير

41بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمثير داود سلمان399453

ي399115
42بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرانمار رشيد راصر

43بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمحمد وليد جاسم398930

44بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال غازي2245

ر سالم محمد238370 45بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحسير

ي هاشم399068
46بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكررغيد راصر

47بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمهند مجيد حاتم399053

48بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعلي كريم صدام240099

49بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرميثم محمد سلمان2283

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعالء ساجت سعيد399461 50دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراحمد خلف عبدعلي399330 51دب

ر برع نارص2250 لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحسير 52دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراكرم هادي عبدالرحيم399321 53دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرليث عبدعلي فنيطل2251 54دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمنتىه طعمة لفته2303 55دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرقصي جواد كاظم2234 56دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمهند هادي رضا239646 57دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراحمد نعيم جالب2341 58دب

ر238397 لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرزياد جمال امير 59دب

ب عبدالجبار عبدالحسن2275 لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرادي 60دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرصادق عكار عبود2254 61دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراحمد كامل طاهر2252 62دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكاظم عبدالحسن2281 63دب

ر عسل559867 لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعلي تحسير 64دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرليث محسن محمد399212 65دب



لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعلي عامر محمود2330 66دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمصطفر فؤاد فاروق399279 67دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرزياد مجيد حاتم399090 68دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرطه سالم احمد399151 69دب

ر2272 ر عالء حسير لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحسير 70دب

يف399057 ر عبداالمير دن لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحسير 71دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراحمد علي طالب399369 72دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمحمد وليد عبدالمنعم399222 73دب

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي نارص559837 74إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكررعد عبد فالح2298 75إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرقصي ياش عبدالكريم238349 76إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعالء ريسان عبدهللا559683 77إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمصطفر فارس ابراهيم559866 78إعدادي

ي559905 ر محمد هاد ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحسير 79إعدادي

1ماجستيراإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعلي سعدي محسن559851

2بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمحمود علي راشد559680

ر399191 3بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد حسير

4بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرطيف علي حميد238412

5بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكربشار جعفر حمود2247

6بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرامير محمد علي عبد الرحيم559853

7بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرياش وليد عزيز2239

8بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراياد عماد سلمان2241

9بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمصطفر عماد عبدالصاحب559892

ر يحير ابراهيم2343 10بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرشاهير

11بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرخليل محمد خليل399397

12بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكربدرالدين بدر فريد238377

13بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرنصار جعفر حمود2265

14بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمرتصر نعمة قاسم238507

15بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمظفر باسل حسن399039

16بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرسيف هللا عبدالرزاق عجيل399135

17بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمحمد محسن محمد399429

18بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعبد هللا منذر فاضل399499

ي559827 19بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرانمار اياد هاد

20بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراحمد كريم عبدالعباس239436

21بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراحمد كامل فاضل240285

22بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمنتظر نعمة قاسم238500

23بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم منذر فاضل399474

24بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراحمد بدر فريد238457

25بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس كعيد240334

26بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرزيد كريم عبدالعباس239285

27بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرجعفرالصادق قاسم حنون399107

فقار عبدالكريم هاشم399096 28بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرذوال

29بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراسعد ستار جبار559838

30بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحسن جاسم محمد559849

31بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرايهاب مؤازر اسماعيل238400

32بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرايمن عبدالكريم هاشم399035

ر محمد قابل238375 33بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحسير

ي عبدالوهاب399139
ر

34بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب عبدالكاف

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكركرار سعد ضيدان559847 35دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراحمد رضا عباس2277 36دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرسجاد ثائر طراد238362 37دب



لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراحمد محسن غالب2312 38دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمحمد عماد احمد2344 39دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحسام صالح داؤد238429 40دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم محمد559865 41دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعلي محمود بعيوي559875 42دب

ي399236 لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرجعفر عبدالكريم عبدالهاد 43دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراسامة احمد عبد2365 44دب

ي2268 لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالكريم حماد 45دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمحمد رياض ريسان399104 46دب

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمحمد جواد كاظم2235 47إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكررضا جمعة قاسم2366 48إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم حسن2257 49إعدادي

ر صباح صيوان2310 ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحسير 50إعدادي

ر سامي عودة398983 ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحسير 51إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رياض صالح238488 52إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكريوسف عبدالرزاق عجيل399128 53إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعلي باسم جاسم399145 54إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سعد سالم559858 55إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد559687 56إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرسجاد عبدالكريم ساجت239910 57إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرشعيب محمد اوشال559685 58إعدادي

ر طالب صكوك238482 ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحسير 59إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراحمد مهدي صالح2299 60إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد عبدالرسول398950 61إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراحمد طالب طاهر238515 62إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرسجاد جاسم غالي559662 63إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمصطفر قحطان عبدالمحسن238360 64إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرغيث مؤازر اسماعيل238480 65إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرليث عماد احمد240138 66إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم محسن239501 67إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم جاسم559823 68إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرسجاد علي حميد239390 69إعدادي

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرعدي فخري حمود559895 70دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادذكرباسم سلمان حسن2230 71دب

1دكتوراهاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىاقبال عبدالجبار عيفان2340

2بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىبسمة محمدعلي حميدي2301

3بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىايمان كاظم البد2334

4بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىفاطمة امويلح رشك559894

5بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىسهاد ثامر سلمان238504

ين كمال مصطفر537078 6بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىشير

7بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىسلوى رزاق محمد399482

8بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىزينب خلف سلمان238531

ر نجم399394 9بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىبان حسير

10بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدالرضا خلف559825

11بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىنجوى ريان محمد399232

12بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىسارة محمدصالح جاسم399229

13بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىندى كميت جواد2348

اق هاتف عبدالمجيد559846 14بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىاشر

15بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىغنية جبار مسير2264

16بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىكاملة علي رسن2321

وب2314 17بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىمريم رجب اي



18بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىمي سامي اغا399468

ي محسن2305
19بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىرباب راصر

20بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىزهراء مجبل شفيت559903

21بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىهبة عامر غزاي399301

22بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىرؤى سالم جهاد559864

23بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىهدى محمد عبدالرضا2288

24بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىبسمة سالم محمد238427

25بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىطيبة احمد حسن238497

ي جثير399180 26بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىاشاء صير

ر علي399379 27بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىدعاء حسير

28بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىسمر عامر نايف2246

29بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبدالنارص خالد2326

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىان صالح مهاوي2248 30دب

ي مهدي559897 لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىسناء عبدالنير 31دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىندى حميد مجيد559883 32دب

ر238347 لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىزينب زاير حسير 33دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىنادره غافل كاظم559887 34دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىورود سعدي لفته2354 35دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىسناء طارق قاسم2311 36دب

ق محمود محمدعلي2286 لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىاستير 37دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىعذراء علي عباس239621 38دب

ي399251
ر واسر اس حسير لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىنير 39دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىجنان كاظم علي238383 40دب

ي مهدي559896 لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىهناء عبدالنير 41دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىايمان معن سيد2291 42دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىشيماء مجيد كاظم2236 43دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىهند عدنان علي399348 44دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىنور برع نارص2292 45دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىهمسة جاسم حسن2228 46دب

ر559880 لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىسهاد سعدون حسير 47دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىسهير علي حسن2266 48دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىانتصار نزار خليل238526 49دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىدعاء مهدي خليوي2358 50دب

الم قاسم حمزة2353 لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىاح 51دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىزهراء هاشم موس559886 52دب

ي239418 لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىاشاء عامر حمود 53دب

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىمير معن سيد239466 54إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىفاطمة خلف سلمان238492 55إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىشيماء حلمي مهدي559859 56إعدادي

ب ابراهيم كاظم399046 ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىكواك 57إعدادي

1ماجستيراإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىاسيل نبيل نجم559908

2ماجستيراإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىرفاة محمد خالد2279

3ماجستيراإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىنور حامد هاشم2337

4ماجستيراإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىزينب علي حطاب399162

فان عادل عارف238419 5ماجستيراإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىاي

6بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىشهالء باسم سلمان559904

7بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىغفران نارص عبدالكريم399406

8بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىاية عبدالسالم هالل399437

9بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىدعاء محمد عبدالرضا2361

10بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىفاطمة زياد جمال238432

11بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىامل سمير حمد399294



12بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىزينب سالم احمد2294

13بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىرسل رضا عمر238445

14بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىسارة طالب صكوك238367

15بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىافنان محسن غالب2313

16بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىهديل محمد سلمان2240

17بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىمريم رياض كريم2278

يف طالب2255 18بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىزينب شر

19بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىانتصار صباح صيوان2331

ر238384 20بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىطيبة ابراهيم عبدالحسير

21بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىشيماء علي راشد559669

22بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىزينة عماد عبدهللا559910

23بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىالزهراء طالب صكوك2318

24بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محمد خليل2357

25بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىرغد كاظم محمد2259

ي399260 26بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىايمان نجم عبود

ي559644 27بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىشهباء كيلو لعيير

28بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىنور قحطان طالب2364

سان عون2232 29بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىسارة اح

30بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىايالف عماد عبدالصاحب559888

31بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى طالب صكوك2316

32بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىاساور اسماعيل ابراهيم559835

33بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىهاجر محمد حطاب2231

34بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىتبارك سعيد حاج علي399385

35بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ستار جبار399019

36بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىنور رضا وحيد559840

ر هاشم559914 37بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى تحسير

يف طالب2256 وان شر 38بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىاج

39بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىسبا قائد فيصل399158

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىنجالء علي راشد559843 40دب

ر2262 لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىاية عالء حسير 41دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىشهد عماد سلمان2242 42دب

ر238388 لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىرؤى علي عبدالحسير 43دب

ج طالل جمال2327 لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىاري     44دب

ي238471
لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىصفا سالم سبيى 45دب

ر239923 لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىفاطمة علي حسير 46دب

ر باسم حنون559856 لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىحنير 47دب

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىفرح اسامة مهدي399307 48دب

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالكريم ساجت239788 49إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىزهراء جاسم محمد398974 50إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى حميد خزعل2308 51إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىرندة نارص عبدالكريم399417 52إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى احمد ماجد238437 53إعدادي

ي2297
نا كريم شمحر ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىدي 54إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىنور قاسم جودة559676 55إعدادي

ر رضا وحيد559673 ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىياسمير 56إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىرغدة رعد كامل2270 57إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالكاظم علي2356 58إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىمنار وليد عزيز2238 59إعدادي

ر ياس محمد239677 ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىحنير 60إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىحوراء عبدالكاظم علي240130 61إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىزينب رياض كاظم238373 62إعدادي



ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىتبارك قاسم محسن2360 63إعدادي

مة طالب طاهر238519 ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىدي 64إعدادي

ر محمد عبدالكريم238355 ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىمير 65إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىمروة محمود عدنان559906 66إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىحسناء وليد جاسم399360 67إعدادي

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىرغد صادق جعفر2273 68إعدادي

69بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىشيماء شعالن عبدالكريم399489

ر هاشم559915 70بكالوريوساإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىمريم تحسير

لوماإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىريم حمزة جبوري238391 71دب

ةاإلسكان121037الكرخ-بغدادأنيىمير محمدعلي جعفر2295 72إعدادي

1دكتوراهالمثير121038الكرخ-بغدادذكرقصي عبود فرج516341

2دكتوراهالمثير121038الكرخ-بغدادذكرحازم جواد كاظم238779

3ماجستيرالمثير121038الكرخ-بغدادذكراحمد نجم عبدهللا239871

لوم عاليالمثير121038الكرخ-بغدادذكراحمد وليد احمد545554 4دب

5بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمحمد لؤي عبداللطيف458167

ي234031 6بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرنمير باهر حمود

7بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرميثاق جبار ثجيل240610

8بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكروسام عادل علي545701

9بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمصطفر اياد خضير516367

10بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرحازم عطا علوان239906

ر234054 11بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرزيد عبدالرزاق حسير

12بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرفيلق علي منصور555857

ر سامي خزعل516460 13بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرحسير

14بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرحسن مهنة نايف458260

15بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرلؤي محمد عبدهللا516374

16بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرسامر مؤيد عبدالواحد458338

ي458286
17بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمحمد جلوب عاتى

18بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمشتاق جبار ثجيل240622

19بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرياش رعد علي جهاد395300

20بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرهشام عبدالكريم سفاح516407

ي2796
21بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمحمد خلف راصر

22بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكراحمد نزار مهدي373245

23بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرخلدون كاظم عجيل234026

24بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم كاظم387466

25بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرزيد عبدالوهاب عبدالرزاق545553

ر239890 26بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكروليد عبد حسير

27بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمازن عبدالكريم محسن2786

ي240535 28بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرفهد وحيد صير

29بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرامير صباح رشيد387505

30بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرنورالدين رعد عبد555808

31بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرابوبكراحمد نايف عبدالعزيز516481

32بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرعمر عماد سهر238752

33بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكراحمد محمد موس387445

ح240591 34بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرعلي عادل فري    

35بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمصطفر عزيز محمد556053

36بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرامجد لؤي عبداللطيف458299

37بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرجوان ماجد محمد387475

ر373262 38بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم ياسير

39بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرغيث محمد جعفر240212

40بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمحمد زاهد محمد458412

لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرنبيل عيىس خطاب516438 41دب



سان خلف جاسم516442 لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكراح 42دب

ر عبدالواحد516359 لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحسير 43دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمصطفر هاشم جواد458344 44دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرعدي عباس محسن516463 45دب

ر غايب555821 لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرابراهيم حسير 46دب

ي458311
لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرحميد خلف راصر 47دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرشاكر محمود احمد2767 48دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرصفاء عبدالكريم جير240575 49دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمحمد فارس نجيب458355 50دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمعتصم فوزي فاضل239949 51دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرحيدر جاسم عبد239632 52دب

ر ماجد رزاق516379 لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرحسير 53دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكراحمد خلف غيالن516492 54دب

ي545551 لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمروان سامي ناجر 55دب

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمحمد نافع حسن239616 56إعدادي

ر2766 ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرزيد علي ياسير 57إعدادي

ي محمد239876 ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرخالد ناجر 58إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرحازم محمد عبد240615 59إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرزيد صباح رشيد458264 60إعدادي

ر عبدالكاظم جاسم239459 ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرحسير 61إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرابجد عبدالرزاق محمد387497 62إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمنير حميد خليل239647 63إعدادي

ر فاضل239935 1بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرسجاد حسير

ر ماجد مجيد516451 2بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرحسير

3بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكراحمد علي عاصي234017

4بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرامير سعد محمدعلي2785

5بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكراحمد مازن حميد239865

6بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرعباس عبدالخالق سلطان2713

7بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرظافر جاسم عبداالمير458378

8بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرشمد سعيد محمدعلي234042

9بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرعلي جواد يوسف240639

10بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمحسن سالم محسن458387

11بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرسجاد عبدالمحسن تاية239900

12بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمحمد رياض ضائع2775

13بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمهند اكرم ثامر545552

14بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمسلم احمد خلف2737

15بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرعلي حيدر صالح2797

16بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمحمد ستار جبار2778

17بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرساالن ماجد محمد239176

18بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرزيد ماجد سالم234008

19بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالمهدي صاحب240562

ف مجيد حميد2714 20بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكراشر

21بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح مهدي516335

ح2756 22بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكراحمد عادل فري    

23بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكريوسف قاسم عبداالمير387471

24بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرعلي باسم محمد239931

ر عباس387435 25بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

ود منير458332 لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرعلي اج 26دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمحمد سليم عبدالحسن2776 27دب

ر صالح باقر2780 لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرحسير 28دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرنور عبدالمهدي صاحب239941 29دب



لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسن239355 30دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرسفيان اياد عبدالستار238799 31دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكراحمد عبدهللا عناد240645 32دب

ر حيدر زبالة2781 لومالمثير121038الكرخ-بغدادذكرحسير 33دب

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرايمن فراس جمعة458151 34إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمحمد ناظم خليفة373267 35إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرعلي وليد عبد239038 36إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرافان ماجد محمد239132 37إعدادي

ي239432 ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكراحمد علي ناجر 38إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرعلي طالب علي373251 39إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكروهيب عمار وهيب2770 40إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمحمد عدي عباس240220 41إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرعلي مازن حميد239644 42إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكراحمد سالم مهدي2787 43إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمحمد عماد طعمه2779 44إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرحسن ماجد مجيد516261 45إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرعالء نبيل عيىس516449 46إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكريوسف علي فيصل387454 47إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرسيف الدين ماجد مجيد516455 48إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرامير عامر احمد458392 49إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرعلي محمدعلي سعيد239271 50إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد عبدالحسن516273 51إعدادي

52بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكررعد رشك عبدهللا516403

53بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرسنان فوزي فاضل239218

54بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكرعلي جواد عاجب373226

55بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادذكروسيم كريم جبار387399

ر239733 ةالمثير121038الكرخ-بغدادذكرحيدر علي عبدالحسير 56إعدادي

1ماجستيرالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىنرسين خزعل فليح234034

2ماجستيرالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىدعاء نجم عبدعلي516410

3ماجستيرالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىاية وليد احمد516349

4بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىمريم سعيد محمدعلي2773

ي حرب234041 5بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىحنان راجر

ي240200
ر

6بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىانتصار هيال شاف

7بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىشذى عبداالمير عبدهللا240151

8بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىامال عبدعلي حسن2795

9بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىليل علي حسن240524

10بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىميساء جاسم محمد387511

11بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىرجاء عبدهللا شهاب234027

12بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىبيداء عبدالصاحب كريم234006

13بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىسها عبد سالمة234039

14بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىسمر كامل حسن240549

ي صالح240628
ى

ر عبدالباف 15بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىياسمير

16بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىوفاء فرحان خلف240635

ي458325 17بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىاسيل اسامة خير

18بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي فيصل387428

19بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىافراح علي عبدالواحد458319

20بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىشى محمد علوان2715

لومالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىهدى عبدالزهرة عبيد458371 21دب

ر عاصي2793 لومالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىرجاء حسير 22دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىنغم جمعة محمد240520 23دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىعبير محمد طه240190 24دب



لومالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىامال زياد صالح234037 25دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىاالء محمود شهاب239902 26دب

ر2760 لومالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىسهير هادي ياسير 27دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىنهلة فيصل نوماس387374 28دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىفاتن نجاح صباح239953 29دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىلمياء حسن عبدهللا239286 30دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىايناس نوري نارص239773 31دب

ةالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىمائدة مهدي عبدالرضا239099 32إعدادي

ر387499 ةالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىميادة علي عبدالحسير 33إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىفاتن كاظم كريم458273 34إعدادي

ي قاسم علي458406
ةالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىاماتر 35إعدادي

ر زيد علي2763 1بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىحنير

وع هيثم محمد234003 2بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىدم

3بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىميس منير حميد238997

4بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىشهد عقيل عبود239896

5بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىاشاء مجيد عبدهللا2733

6بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىصفا ضياء محمد545558

7بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىرؤى حميد عبدالحسن516486

8بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىزهراء سليم عبدالحسن2725

ي240581
9بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىزينب فارس راصر

سان554925 10بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىاشواق غسان اح

11بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىبان زيد علي2758

12بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىبيداء محمود حميد458418

13بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىوعود ناظم خليفة387346

14بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىشمس الهدى حيدر علي238953

ر239413 15بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىسارة عبدالرزاق حسير

16بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىفاطمة سليم عبدالحسن2729

ر2762 17بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىرقية محمد عبدالحسير

ر هيثم محمد233995 18بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىحنير

19بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىرسل سعد كاظم239605

20بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىزهراء فتاح مسلم2723

21بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىرنا احمد حسن2719

ر373258 22بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىنرجس عباس حسير

23بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىساره ساجد عبد2783

ر عباس387440 24بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىعال حسير

25بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىحنان عالء كامل239504

26بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىنور احمد حسن516415

27بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىنور عماد طعمة239072

28بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىزهراء مجيد عبدهللا239475

29بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىزهراء ماجد سالم234013

30بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىايه نزار خضير234024

31بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىمريم صادق لطيف458400

ر239396 32بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالرزاق حسير

33بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىضح علي فيصل387423

34بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىنور باسم يحير373248

35بكالوريوسالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىرؤى كاظم صالح373254

ق خضير حمزة516484 لومالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىاستير 36دب

ي516430 لومالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالهادي ححر 37دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىفاطمة سعيد محمدعلي2790 38دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىالرا عماد حمود387392 39دب

لومالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىمروة مازن حميد458277 40دب



ف516307 ةالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىهاجر عصام اشر 41إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىرشا احمد حسن516356 42إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىرسل محمد فخري239911 43إعدادي

ود منير387481 ةالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىقنوت اج 44إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىدعاء احمد حسن2717 45إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىمينا منذر عبود387520 46إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىنبا وليد عبد239024 47إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىنور ضياء رضا234021 48إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىرانيه جاسم عبداالمير458197 49إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىرشا عباس فاضل554923 50إعدادي

لومالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىسحر نومان مسير239119 51دب

ةالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىرجاء جعفر حميد373232 52إعدادي

ةالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىميعاد اححمد جاسم516369 53إعدادي

ر458367 ةالمثير121038الكرخ-بغدادأنيىرحاب مجيد حسير 54إعدادي

ي223825 1دكتوراهالمعري121039الكرخ-بغدادذكرعبدالهادي قيس عبدالهاد

2ماجستيرالمعري121039الكرخ-بغدادذكراحمد خضر عبدالواحد223603

3ماجستيرالمعري121039الكرخ-بغدادذكركاظم خضر عبدالواحد399814

ر5607 لوم عاليالمعري121039الكرخ-بغدادذكرنوار يونس حسير 4دب

لوم عاليالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمحمد صادق لطيف399858 5دب

6بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمحمد جعفر محسن223704

7بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرليث قادر جودة5671

ي556011
8بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمحسن علي سبيى

9بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرستار نجم حميد399435

10بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد علي227747

11بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكركاظم عبد زغير5809

12بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمشتاق عطشان باقر227292

13بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمحسن صحن بايع5798

14بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكراحمد نوري عبيد5602

15بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمنصور هامل منصور5645

16بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد محمود5719

17بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرعالء كريم عبدالحسن223612

ي5616 18بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد هاد

19بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرثامر جاسم محمد5721

ر5821 ر لطيف حسير 20بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرحسير

21بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمهند مذكور فليح555954

22بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرابراهيم حسن فرج5591

23بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرعلي عبدعلي جاسم556001

24بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرسامر ستار جبار399776

ر سامي عبداللطيف5596 25بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرياسير

26بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرعلي نعمة عبدالسادة5598

ي5609 ر سعود عريير 27بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرحسير

28بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرزياد عبدالزهرة علي556000

29بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد ابراهيم399720

30بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرزهير كتاب رزاق227442

31بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرعلي صادق حسن5789

32بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرشمد خضر عبدالواخد227862

33بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرعلي خالد دعير399835

34بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرابراهيم نوري عبيد5663

35بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرعباس عودة محمد5618

36بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرماهر علي ثاجب5763

ر جواد399820 37بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرباقر محمدحسير



38بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكراحمد محمد جعفر399782

39بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكراحمد نوري سعيد399800

40بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكراثير عدنان ماشاءهللا223686

41بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرعلي باسل رشيد399664

42بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرلؤي قاسم عبدعلي458767

ر محمود399520 43بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرزيد حسنير

ي محمد556023
ر

لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكرنجم عبدلطوف 44دب

ي5688
لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكرماهر فاخر كحوتر 45دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكروسام حسن عليوي5640 46دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكرستار جبار خريبط223740 47دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكرحيدر ضياء محمد399847 48دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكرحيدر عبد كاظم5678 49دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكروضاح منذر هاشم223594 50دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكرفارس فائز سعدي227532 51دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكرحيدر فارس حسن5804 52دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح سعيد555970 53دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكرصادق محمد شاكر458818 54دب

ر غائب458802 لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 55دب

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرسمير خليل ابراهيم5703 56إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرامير نصير عبداالمير223799 57إعدادي

اد جياد399745 ر شر ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرحسير 58إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد مهدي5824 59إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرزاهر خضر عبدالواحد555988 60إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرعلي صاحب هندال555990 61إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم خريبط458807 62إعدادي

ر5786 ر عيدان حسير ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرحسير 63إعدادي

1بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرهمام صباح حاجم223853

ر صباح جميل5636 2بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرحسير

ي399450
3بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرعلي احمد غير

ي علي556003 4بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرعمار ناجر

ي399498
5بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي محمود غير

6بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرغيث داود سلوم227503

7بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكربالل عباس فاضل458795

8بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد دعير399840

ي5757
ى

9بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرضياءالدين عصام رزوف

10بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمهدي احمد خضر223925

11بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرنصير عبدالكريم عبود5776

ي5600 12بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكراحمد هادي سواد

ر5680 13بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرصباح حسن حسير

14بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرصالح عادل مصطفر399807

15بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكررعد محمود عباس555993

س عباس فاضل458790 16بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرادري

ر223914 17بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرعلي صباح حسير

18بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرالحسن خالد دعير399828

19بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرانيس باسل رشيد399694

ي5624 20بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكركمال ضياء ناجر

21بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان علي5686

ر خالد شاكر555952 22بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمحمداالمير

23بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرعلي فائز سعدي5704

ر سعد جبار458785 24بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرحسير

25بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرحيدر يوسف يعقوب223710



ي399419
26بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكريوسف محمود غير

ة223749 27بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمحمد غسان وداع

28بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمحمد علي شاجب555980

ر حميد458814 29بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمقتدى حسير

30بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد نوري5627

31بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرحسن سعد الزم227275

32بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس حنون5657

ر محمد5791 33بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسير

ر حسن محمد5805 لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكرياسير 34دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكراحمد جالل جمال223881 35دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكرصفاء ضياء محمد223625 36دب

ي5759
ى

لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمحمود عصام رزوف 37دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمحمد سامي عطشان5737 38دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكرسيف علي ثاجب5676 39دب

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمصطفر ماجد حميد399657 40إعدادي

ي5760 ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد ناجر 41إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمهند جواد كاظم5620 42إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكراحمد رعد محي223668 43إعدادي

ي معذر227240
ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكركميل ماسر 44إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكراحمد محمد عبدالرضا555987 45إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرعلي محسن صحن5796 46إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرشاج رافع قادر5772 47إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمنتظر سعدون عبود399686 48إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكراحمد محمد عبدالسالم5769 49إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكريوسف احمد عبدالرضا555985 50إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمشتاق طالب عبيد5731 51إعدادي

ر محمد5806 ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرسجاد حسير 52إعدادي

ي223834
ى

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عصام رزوف 53إعدادي

ي5715 ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرسجاد احمد صير 54إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرباسم حازم جبار5592 55إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكراحمد عامر عبدالرضا555975 56إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرمخلد قاسم سمير399577 57إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكراحمد علي رحيم227132 58إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد عبدالرضا555984 59إعدادي

ر خالد شاكر555992 ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرالحسير 60إعدادي

لومالمعري121039الكرخ-بغدادذكرفالح كتاب رزاق5708 61دب

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكرعباس حنون حاتم5735 62إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادذكررياض كتاب رزاق5748 63إعدادي

ي5811 1دكتوراهالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىابتسام سعود عريير

2ماجستيرالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىلمياء طه محمد458758

3ماجستيرالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىامنة صاحب هندال555989

هان5712 4بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىاقبال حسن شر

5بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىميعاد حسن علي399291

6بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىثناء رزاق عيىس399706

7بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىانتصار قحطان عبدالكريم5743

8بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىابتسام سهام هاشم5710

9بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىشيماء علي شاجب5672

10بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىامل عبدالجبار هاشم227563

ر انبيت223539 11بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىانغام حسير

12بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىبلسم نارص نايف556184

ي توفيق555971
13بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىرنا هاتر



14بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىشيماء حسن فرج5641

15بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىالهام قاسم حمزة5674

ي399258 16بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىوفاء فريد هاد

17بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىفاتن عزيز صالح5820

18بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىدعاء فاضل جهاد556022

19بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىهدى محمد مشجل555998

20بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىصابرين احمد خالد555977

21بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىهند صادق حسن458778

22بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىميس كريم هاشم555982

ي5648
23بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبد طريفر

24بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىكوثر رعد محي5818

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىكريمة احمد حمزة5655 25دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىرغد عباس محمد5681 26دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىامال موس بشارة5666 27دب

ي لفته399736
لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىلم راصر 28دب

ر عبدالسادة227423 لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىابتسام عبدالحسير 29دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىازهار كتاب رزاق5777 30دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىرشد عباس فخري5697 31دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىسىه جالل صادق5814 32دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىرغد عبد كاظم5765 33دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىكوثر عبد كاظم5725 34دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىرنا عبد كاظم5779 35دب

ر عناد5690 لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالحسير 36دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىفاطمة قاسم محمد556021 37دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىشهد مشتاق عطشان5784 38دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىرند عباس فخري223660 39دب

ي223723 لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىسارة عبدالرحيم ناجر 40دب

ق جميل نفس556018 لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىاستير 41دب

وز غانم5644 لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىسكينة نير 42دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىعذراء نعمان محمود223635 43دب

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىزينة عبدالرضا رشيد556025 44إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىهبة عبدالكريم كاظم555997 45إعدادي

ر5669 ي ياسير ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىبيداء ناجر 46إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىنغم عدنان علي5706 47إعدادي

ر علي223946 1ماجستيرالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىنور حسير

2بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىعبير رعد عواد399636

ي5628 3بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىمير ضياء ناجر

4بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىهوازن محسن صحن5693

5بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىرسل كريم كاظم5615

ي5626 6بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىمريم ضياء ناجر

7بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىجنان حامد شاجب399412

8بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىدعاء خلف غيالن556017

ي399675 9بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىمريم كاظم حماد

ي5754
ى

10بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى عصام رزوف

11بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىزهراء عباس فاضل223812

12بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىسلم محمد عالوي223954

13بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىزهراء رعد محي5817

ة223573 14بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىرفل غسان وداع

15بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىكوثر زيد حنش227837

ي5762 ر موفق عبدالهاد 16بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىحنير

17بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىهبة عامر عبدالرضا399793



ي318244 18بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىشهالء جمال صير

19بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد شيال399565

20بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىليل عبود جاسم5698

21بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىميمنة صفاء نوري5664

22بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىبشائر محمد كاظم2712

ة223791 23بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىرؤى غسان وداع

24بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىسحر محي مجيد399463

25بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىزينب علي خنجر458772

26بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىرسل جعفر اكير5660

27بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىرنا اسعد محمد5751

28بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىفاطمة زامل عبيدة5787

29بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىاية بليغ عبدالواحد399559

30بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىشيماء جاسم صدام399315

31بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىسماح رعد عواد399555

ر5621 32بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىتبارك علي حسير

33بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىاسيل شاكر هاشم5767

ر فالح حسن5695 34بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىحنير

35بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىميس اكرم طالب5733

36بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىمها ماجد حميد399766

ي5728 37بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىفرح سعدون حماد

38بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىسحر عبدالستار جبار223937

39بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىبراء احمد عباس399759

ي معذر5741
لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىزهراء ماسر 40دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىشيالن عالوي دعيبل227348 41دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىغسق جميل نفس223647 42دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىبسمة محمد كاظم5729 43دب

ر555973 لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبدالجبار حسير 44دب

ر جبار227313 لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىبتول حسير 45دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىنور محمد عالوي223960 46دب

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىضح رعد عبداالمير399877 47دب

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىريم محمد مشجل555961 48إعدادي

ر223886 ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىضح صباح حسير 49إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىسارة مشتاق عطشان5782 50إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىهجران علي رحيم227189 51إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىرغد لؤي صالح5773 52إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىزهراء عباس محمد227706 53إعدادي

مة عبداالمير علي5794 ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىدي 54إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىعال محي مجيد399485 55إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىبان صفاء عبدالفتاح399645 56إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىهديل عباس محمد5651 57إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىدعاء عباس حنون227639 58إعدادي

ر معلة555979 ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىشيماء حسير 59إعدادي

ي224014 ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىاسماء محمد عبود 60إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىزينب علي محمد5687 61إعدادي

ر458763 ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىنور ضياء حسير 62إعدادي

ر جمعة399283 ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسير 63إعدادي

ر غائب223874 ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىمريم حسير 64إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىرقية علي محمد227604 65إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد شيال399590 66إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىسالي احمد نوري5611 67إعدادي

ر غسان صبحي553829 ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىبنير 68إعدادي



ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىرسل محمد شهاب399268 69إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىطيبة محمد خضير556020 70إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىرسل رعد اسماعيل399512 71إعدادي

ةالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىنورزهراء عباس حنون555976 72إعدادي

73بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىشهالء غسان عبدالقادر399854

ر غائب223864 74بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىحنان حسير

75بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىسمر سامي عطشان5739

ة كاظم556054 76بكالوريوسالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىسناء وداع

لومالمعري121039الكرخ-بغدادأنيىفاتن عودة عبود458753 77دب

ي سعيد227664
1دكتوراهالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب عبدالغير

2دكتوراهالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدالقادر عباس3317

3ماجستيرالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرسيف محمد جاسم227545

لوم عاليالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراياد عبدزيد عبدالعباس227369 4دب

لوم عاليالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرحيدر مجيد خضير406288 5دب

ي علي241910 لوم عاليالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرغسان حرتر 6دب

7بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرناهض هادي مهدي406166

ر عبيد227730 8بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرقاسم حسير

9بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعلي جمعة جعفر536547

10بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمصطفر خضير عباس227290

ر3405 11بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعماد عبدالستار حسير

12بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرغسان محمد مهدي536535

ر3491 13بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعلي طه ياسير

14بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعلي محمد صالح3494

15بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرسعد رعد محمد227407

ر227336 16بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمسلم طه ياسير

17بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمؤيد ابراهيم سبع3366

ر227549 18بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرسالم علي حسير

19بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرثائر رحيم عبد406206

ي اسماعيل227559
20بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد حفى

21بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد مزهر عبد227611

22بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد اكرم حميد536484

ر علي خضير227621 23بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرحسير

24بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرنبيل حاتم عبد536563

25بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد معروف3325

26بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعمر غازي عبدهللا406253

27بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد جمال احمد406520

28بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل نعمان406223

29بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرصالح اسماعيل عبدالرحيم3348

30بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراوس عبدالحميد سالم536462

31بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد صالحالدين حسن406320

32بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمهند اياد كريم227469

33بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرطارق خضر عباس227460

ر عامر محمود536549 34بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرحسير

35بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرانمار يوسف حسن557482

36بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرحمزة باسم محمد406464

ي406377 37بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرياش عامر عباد

38بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرنورس هشام فليح227704

39بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حميد نايف406354

40بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعلي ضياء علي3496

41بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعمر عدنان خليل227260

ي406265 42بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرهشام فالح عبدالهاد



ي3519 ي سامي ناجر 43بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرناجر

44بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرياش علي خضير227354

45بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعلي طالب قدوري406147

46بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمحمد عماد غريب557504

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم لفته3345 47دب

ر3312 لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعامر نارص حسير 48دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعبداالله غازي عبدهللا406260 49دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعدنان فاضل جواد3283 50دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمجيد طالب عيىس3516 51دب

ر علي227543 لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرقائد حسير 52دب

ر علي عباس242426 لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرحسنير 53دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد محمد سعدون3379 54دب

ر فاضل536574 لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 55دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن جاسم لفته227579 56دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالواحد رشيد536579 57دب

ون227518 ر سعدون زب لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرحسير 58دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالعظيم غنام3438 59دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرليث سعيد سلمان3474 60دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكروسام اسماعيل ابراهيم227756 61دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرخطاب حامد عبدالوهاب536498 62دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكركرار حيدر كريم406178 63دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمصطفر قاسم طالب3481 64دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمنير عبدالقادر عباس3318 65دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكربراق عمر جبار536490 66دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرزياد محمد معروف242125 67دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد حسن داؤد227618 68دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرسيف كريم نجم406163 69دب

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمحمد عيدان فرهود3344 70إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد جميل سالم536507 71إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرفاضل عباس عبد3381 72إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرفالح حسن علي227513 73إعدادي

ر445537 ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد كاظم حسير 74إعدادي

ي406346 ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي سواد 75إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم لفته241401 76إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمصطفر اسماعيل مجيد406356 77إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمصطفر ابراهيم نجم536497 78إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرايمن اسماعيل صادق3483 79إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد يعقوب يوسف227391 80إعدادي

ر عبدالكريم طاهر3510 ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرحسير 81إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرميثاق يعقوب يوسف227397 82إعدادي

ر علي557489 1بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرانمار حسير

2بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعالء حسن داود3497

ي406194 3بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعصام فالح عبدالهاد

4بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فوزي شهاب242694

5بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالهادي زعالن406326

ر ماجد محمد3280 6بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرحسير

7بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد227421

8بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرهشام قيس جواد3279

9بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرصهيب شاكر محمود3434

10بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعلي قيس جواد227710

11بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد زهير خضير557444



12بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد227428

13بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرجاسم حازم محمد557448

ي406366 14بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعلي مجبل هاد

15بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرحيدر علي لفته3479

16بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد صالح عرب406337

ر محمد3341 17بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

ر241659 18بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرابراهيم عباس حسير

19بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد محمد عدوان227333

20بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم جاسم406503

ي406152 21بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرابراهيم ربيع حمود

22بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرصفاء جاسم محمد227433

23بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالحسن مطلك3522

ر عبدالواحد رشيد536582 24بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرياسير

25بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراوس عبداالمير فنجان242633

26بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمسلم عدوان مطرود406386

27بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرامير هشام محمد3385

28بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد باسم صبحي3505

29بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرزياد طارق عبدالكريم227632

ر محمد3319 30بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعقيل حسير

ر241840 31بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرسجاد عبدالرحيم عبدالحسير

32بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعمر عادل محمود242311

33بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمعاذ عادل محمود3408

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمحمد هشام محمد3392 34دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمصطفر قيس جواد227716 35دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان فليح242640 36دب

سان عبدهللا406333 لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعمرو اح 37دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالسالم احمد3419 38دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمصطفر ولي موزان227571 39دب

ر علي557509 لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكربراء حسير 40دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمحمدحافظ علي حافظ557474 41دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرحميد صالح نوري3499 42دب

ر محمد3323 لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرسيف حسير 43دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعلي احمد علي536544 44دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرفراس محمد داود536545 45دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكركرار فارس عبدالرحيم227587 46دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرظافر عباس حميد406237 47دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكريوسف حامد محمد406301 48دب

ر علي3301 لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 49دب

ي406232 لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعمار مجبل هاد 50دب

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد عماد طارق241493 51إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرحسن جاسم خميس536556 52إعدادي

ر227537 ر علي حسير ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرحسير 53إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد محمد عبد3423 54إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكربكر محمد مجيد406226 55إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرسجاد عبدالرحمن محمد3504 56إعدادي

ر3371 ر عقيل حسير ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرحسير 57إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكروسام منير خضير241710 58إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرجعفر عماد عبدهللا557468 59إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعدنان محمد عبد3427 60إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرطه عبدالرحمن سلمان406381 61إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرخضر هشام محمد3388 62إعدادي



ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرسجاد مجيد طالب3328 63إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمروان جاسم عبد242542 64إعدادي

ر241764 ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرخضر عباس حسير 65إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمهدي عبدالغفور عبدالصاحب406491 66إعدادي

ر حكمت عيىس406511 ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرحسير 67إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمختار محمد عدوان227301 68إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح الدين حسن406518 69إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمحمد فارس محمد242571 70إعدادي

ي241508 ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرليث رعد هاد 71إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرخالد احمد عبدالمجيد227529 72إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعلي سمير عبدالعزيز242419 73إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرطيف محمد فاضل227751 74إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمحمد مصطفر خضير406495 75إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعلي رائد محمد242629 76إعدادي

ر227723 ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم حسير 77إعدادي

ر242836 ر مفيى ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 78إعدادي

سان عبدهللا242289 ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكربالل اح 79إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعلي الرضا علي حافظ241414 80إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرطه محمود عزيز227636 81إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرزكريا صباح ابديلي445548 82إعدادي

ر صالح ثابت445552 ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرحسير 83إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرحسن صالحالدين حسن406532 84إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكررافت فارس عبدالرحيم227590 85إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكراحمد رعد صالح406270 86إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ثائر رحيم242824 87إعدادي

ي227374
ر فاضل راصر ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرحسير 88إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعدي عبود241812 89إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمحمد طالب قدوري227575 90إعدادي

ر242840 ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكركرار حسن مفيى 91إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكركرار محمد عدوان227327 92إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق مجيد طالب3329 93إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرسجاد علي عيدان3507 94إعدادي

ي241921 ر هاد ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعلي االكير حسير 95إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمقتدى وليد وحيد241540 96إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرخضر فاضل محمد406143 97إعدادي

98بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكروليد مراد علي3368

ي3377
ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحسن راصر 99إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعصام عبدالرحمن خليل536576 100إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعدي حسن علي406574 101إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق جمعة عليوي406172 102إعدادي

1دكتوراهالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىسارة طارق حسن227497

ر ابراهيم406308 2دكتوراهالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىنوال ياسير

وان قاسم3292 3دكتوراهالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىاشاء دي

4ماجستيرالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىهناء سعيد جاسم227689

5ماجستيرالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىباسمة سعدي نوري3498

6بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىهيفاء خضير عبدالرضا3302

7بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىوحيدة محمد حسن3284

ى احمد خلف3503 8بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىبرسر

9بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىسناء علي خالد3291

10بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىصبا زكي بازل445555

11بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىمعزز عزيز جبار406313



وان قاسم3293 ى دي 12بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىبرسر

13بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىايمان عاصم شاكر406282

14بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىازهار جواد جاسم227598

15بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىازهار عبداالمير جاسم227347

16بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىاشاء ابراهيم نجم3449

17بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىنغم حميد علي445550

18بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىلمياء محمود عباس242562

19بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىشذى غازي عبدهللا536584

20بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىنهلة حسن داود3286

ي اسماعيل227466
21بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىفاتن حفى

22بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىتمارة غانم جاسم227340

ي3297 23بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىرجاء حسن عبدالنير

24بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىاالء خليل عبدعلي227441

ر536567 25بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىازهار يوسف حسير

26بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىميساء صباح شهباز227645

ي شاكر3500 27بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىورود ناجر

28بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىايناس محمد عبدالجبار406285

29بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىنجاة طارق حسن227695

ي سعيد227682
30بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىنبا عبدالغير

الص يعقوب يوسف227380 31بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىاخ

32بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىسارة اياد ربيع406211

33بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىفاطمة خالد مجيد536505

34بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىنور اياد طعمة557487

35بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىوعد حسن حسون3415

36بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىرقية يوسف عباس406189

37بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىغفران صبحي غناوي227555

38بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىاية محمد جير445544

ي سعيد227673
39بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىشهد عبدالغير

40بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزينب ضياء كريم536521

ر لفته عبد227360 41بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىياسمير

ر عمار رشيد445501 42بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىحنير

43بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىساجدة عامر محمد3506

44بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىميس محمد معروف242211

45بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىجيداء سالم خليل3314

ي536572 لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىوفاء محمد هاد 46دب

ي242773 ة عباس سواد لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىسمير 47دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىايمان احمد ابراهيم227362 48دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىرجاء عبدالواحد محمد406363 49دب

ى عودة حلو242682 لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىبرسر 50دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىمريم كاظم مطلق536554 51دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىمالذ حكمت حمد3374 52دب

ر ابراهيم227400 لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىانتصار ياسير 53دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىشيماء احمد خليل227768 54دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىهدى احمد خلف3443 55دب

ر حسن536583 لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىميثاق حسير 56دب

يا خليل ابراهيم3299 لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىدن 57دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىيرسى ناظم جواد3288 58دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىحال طارق عطا406529 59دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىلبير ماجد خضير3347 60دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىرنا ابراهيم نجم3448 61دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىخلود عودة جويلي241738 62دب



لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىهبة احمد مهدي536570 63دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىاية عبدالستار حسن536565 64دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزينة ثامر فائق3487 65دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىجنان جاسم لفته227649 66دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىحنان جاسم لفته536587 67دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىاناهيد وليد وحيد242675 68دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىضح محمد حمزة536551 69دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىامنة وليد حاتم241688 70دب

ج سعد سلمان227608 لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىاري     71دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىثناء كمال صالح557471 72دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىامنة سالم فاضل406483 73دب

ي3451
ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىشيماء حسن راصر 74إعدادي

ر3396 ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىامل محمد حسير 75إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىحسنة فليح محمد406243 76إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىسناء جمال سلمان3508 77إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزينب عبداالمير محمد241444 78إعدادي

ر3445 ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىحنان محمد حسير 79إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىرقية هاشم محمد3431 80إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىفاتن كرم علي445558 81إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىانتصار كامل عبدهللا557499 82إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىورقاء عمر جبار557486 83إعدادي

1دكتوراهالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىصبا اياد طعمة557477

2دكتوراهالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىغفران عدنان محمد536467

3ماجستيرالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىرنا سمير خليفة227658

4بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزهراء عالءالدين عبدهللا227250

5بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىاية عماد عبدهللا406565

6بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىسارة يحير عبداللطيف406360

ي406294
7بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىصابرين صالح غير

8بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزهراء صالح حميد3375

9بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزهراء قيس فرحان3305

10بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىهديل ضياء جبار536488

11بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىنريمان رياض فاضل406274

ر406186 12بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزينة محسن حسير

13بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىضح مصطفر خضير227272

14بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىمنار سمير عبدالعزيز536560

ور536481 15بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىشهد حامد ان

16بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي خضير227627

يا عدنان فليح242646 17بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىدال

18بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىهاجر ابراهيم نجم3376

19بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىطيبة عماد عبدهللا406569

20بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىرونق ابراهيم جاسم445513

21بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىغفران فارس محمد242566

22بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىتمارا مهدي محمد406394

23بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىمريم سمير عبدالعزيز227475

ر3296 24بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىنور علي حسير

25بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىعبير عبدالهادي جعفر536459

26بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىغصون حميد علي445554

27بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىسما اياد صالح557439

28بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىسارة سالم فاضل3513

29بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىاية مصطفر خالد3538

30بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىخالدة يعقوب يوسف227384



31بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزهراء نجم عبد406563

32بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىرؤى حامد محمد227291

33بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىيرسى عامر عطية536537

34بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىنور جاسم محمد406473

35بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىريام مصطفر خضير227279

36بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىيرس ياش محمد3447

37بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىلبير حارث محمد242337

38بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىثريا حميد مجيد227455

39بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىابتهال نعيم احمد3441

40بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىوئام مصطفر خضير227282

41بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىاسماء خالد رشيد242454

42بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىنىه فارس عبدالرحيم227594

43بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزينب وليد داود227351

44بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىشيماء جاسب كاطع3309

45بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزهراء محي علي3287

46بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىغفران غانم نصيف227491

47بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىشهد عبدالسالم عباس3511

48بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىمريم عادل عبدهللا227744

49بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزينب رحيم كريم227446

50بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىاسماء جاسب كاطع3311

51بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىرؤى اياد عبد241595

52بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىحنان حامد داود227483

53بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىدعاء مجبل محي406203

54بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزينب جبار توالي3402

55بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىنور رحيم محمد241977

56بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىرنا احمد عبدالمجيد3365

ق سعد طالب227562 لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىاستير 57دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزمن فارس عبدالرحيم241624 58دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزينب جاسم مطر227266 59دب

ر3332 ر حسير لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىنورة ياسير 60دب

ر3327 ان ناطق امير لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىنير 61دب

ر عبدالسادة406218 لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىرسل حسير 62دب

ر242250 ر حسير لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىاسيل ياسير 63دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىسيماء سالم خليل3313 64دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزينب نجم عبد406538 65دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىنرسين اسماعيل ابراهيم3399 66دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزمن يعقوب يوسف227375 67دب

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىسارة كريم محسن406198 68دب

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىضح احمد عبدالمجيد3367 69إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزهراء جاسب كاطع242366 70إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىعائشة باسم محمد3342 71إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىنبا اياد عبد241563 72إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىاالء غانم عبداللطيف536516 73إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىتبارك قيس فرحان3306 74إعدادي

ر242260 ر حسير ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىريم ياسير 75إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىطيبة حمدي طاهر242035 76إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىنور محي علي241363 77إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىضح جاسم مطر406157 78إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىفرح مصطفر خضير241353 79إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىدالل مهدي محمد406390 80إعدادي

يه عباس فاضل3411 ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىدان 81إعدادي



ي242280 ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىزينب حيدر هاد 82إعدادي

ر536559 ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىاشاء طالل حسير 83إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىمنار ياش محمد3294 84إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىطيبة محمد فاضل227762 85إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىرفل فالح عبد445529 86إعدادي

ي242819 ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىصابرين جاسب مراتر 87إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىرحمة رجب مهدي3330 88إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىاثمار ثائر عمران3298 89إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىغفران باسم محمد242321 90إعدادي

ر3290 ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىمريم عدنان عبدالحسير 91إعدادي

92بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىشيماء سالم خليل3315

93بكالوريوسالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىرشا خفيف نعمة227453

لومالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىرنا عيدان فرهود227525 94دب

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىاقبال عدنان عبدالجبار536524 95إعدادي

ةالرحمانيه121040الكرخ-بغدادأنيىغيداء جبار عزيز3501 96إعدادي

1دكتوراهالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرسالم داود محسن222778

2ماجستيرالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرصدام عباس حسكة507418

ر صادق موس222696 لوم عاليالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحسير 3دب

4بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكراكرم جسام محمد227332

5بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحيدر موفق عالوي537520

6بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعجيل وجعان علي2046

7بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدالواحد صالح373028

8بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكراحمد عباس حسكة399079

9بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمود خلف537543

10بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكراحمد ياس خضير399069

11بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكراياد احمد عبدالفتاح222700

12بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمصطفر خيون عبدالواحد398961

13بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمثير جميل حمزة222814

د ستار جياد445428 14بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكردري

15بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي احمد حسون2089

ر مجيد537490 16بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرصدام عبدالحسير

17بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعمر عصام عبدهللا227534

18بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكروليد حسن محمد2080

19بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرثائر فاضل عبدالزهره2063

20بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكراسامة خليل شعالن398970

21بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي شاكر عطشان399049

ي227381 22بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكراحمد كمال هاد

23بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي محمد سلمان537534

24بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحيدر سامي حسون228023

25بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعصام سعدي علوان388810

26بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعبدالستار عبداالمير جواد226595

27بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعقيل امير صادق2059

ي228241 28بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل حمود

29بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمصطفر فائق حميد445449

30بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرابراهيم سعد سلوم507460

31بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمصطفر بشير عباس507491

32بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعادل عطشان شبيب222809

33بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكراوس سالم محمد227447

34بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمحمد قيس طه222980

ر جواد كاظم225697 35بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحسير

36بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم محمد2024



37بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرابراهيم سليم مهدي2050

38بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحسن جبار عجيل228196

39بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمثير خالد عبدالرزاق2053

ر398887 40بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرقيض حسن عنير

41بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي جمعة398992

42بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرياش نعمة عون507489

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرزياد طارق عارف2032 43دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمؤيد عباس حسكة398995 44دب

ر عبود537499 لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحكمت حسير 45دب

ور عبدالخالق عبدالرحمن372994 لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكران 46دب

ر جواد399018 لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرطاهر ياسير 47دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمحسن علي جاسم2085 48دب

ي داود سلمان537508 لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحرتر 49دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكربهاء عبدالزهرة خضير398837 50دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمصطفر عياض عبدالرحمن537507 51دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمصطفر ناطق سامي537181 52دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمحمد خليل ابراهيم2097 53دب

ر2015 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرصباح فاضل حسير 54إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكراسعد عبداالمير عبدالكاظم2031 55إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرزياد ابراهيم احمد227669 56إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس حسكة399061 57إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكراياد ابراهيم احمد2049 58إعدادي

1بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي عباس حسان2023

2بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمحمد هادي داود537539

3بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرليث محمد حسن373045

4بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمحمود شاكر محمود399002

5بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرسيف ئاسو عبدالكريم227927

6بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرايدن اياد حسن537512

ي حسن2026
7بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي غير

8بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرهشام عبدالرزاق هاشم398917

9بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعمر سعد احمد2035

10بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكراياد مناف نضت445466

11بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالجواد كامل225805

ر صبحي2074 12بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

ر شمران222749 13بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

14بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرصالح عباس حمزة2044

ي373052 15بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحمزة اسماعيل حمود

16بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرشاطي طالل شاطي399010

17بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحميد ماجد كاظم222952

ر صكار عبدالحميد222664 18بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحسير

19بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمثير عبدالعباس جعفر507470

ور هاشم507485 20بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرهمام ان

21بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي جبار هنيس373040

22بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمصطفر حازم محمد2061

23بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالحسن شنان373003

24بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمروان محمود خلف222627

25بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمصطفر سامي جاسم226868

26بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرسامر مؤيد ناعم227811

27بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعمر محمود كامل222947

28بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمحمد ملوك علون222794

29بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمروان كاظم خميس227984



30بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد رمضان6371

ر علي محمد222828 31بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحسير

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرخضير خليل ابراهيم222635 32دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكراوس احمد طالب2091 33دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحافظ جاسم حسن2030 34دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمروان صباح احمد399026 35دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعالء حسن علي2098 36دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد جواد2079 37دب

ر اكرم عبود227495 لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحسير 38دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرطه حسن مهدي2025 39دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرزيد امير فتاح398907 40دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرالياس جالل مرزينا222971 41دب

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعبدالمجيد قتيبة عبدالمجيد471341 42إعدادي

ر صبحي2073 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسير 43إعدادي

ر226832 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرميثم طالب حسير 44إعدادي

ر محمد398945 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 45إعدادي

ر محمد نادر222713 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحسير 46إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكراحمد اسكندر فليح226930 47إعدادي

ر226626 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي فليح حسير 48إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحسن صالح غريب507456 49إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد عبد226433 50إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد رضا227093 51إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي حيدر كاظم226704 52إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم فرحان398934 53إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرياش عمار كامل222672 54إعدادي

ر228122 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم حسير 55إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمحمد ليث حسن537504 56إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحاتم اكرم جسام373037 57إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرفهد مازن عبدالكريم222837 58إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فالح عبدهللا471491 59إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس حسان225245 60إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرباقر فالح حسن507465 61إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جالل كاظم2055 62إعدادي

ي537530 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي اسماعيل حمود 63إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسن مرزة2019 64إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمحمد شكر محمود2072 65إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمحمود صباح احمد373015 66إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحسن عجيل وجعان507476 67إعدادي

ر شمران2065 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرسجاد حسير 68إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمنتظر نوري فاضل2083 69إعدادي

ر رياض محي398976 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحسير 70إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرخطاب عمر محمود2075 71إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمحمدالدرة اكرم جسام222921 72إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي وليد شمران227258 73إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمحمد وليد اسماعيل398984 74إعدادي

دح560756 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكراصيل اسامة دن 75إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان مطرسر2084 76إعدادي

ر227278 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعمر قصي امير 77إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكراحمد رياض محمد227045 78إعدادي

ر علي عبدالواحد2029 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحسير 79إعدادي

ر سعد شاكر226513 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرحسير 80إعدادي



ل2022 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمحمد هيثم عاد 81إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرالحسن صباح محمد471499 82إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرسيف صادق عبدالرضا388831 83إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرموس احمد عبدزيد445430 84إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي محمد جمال الدين2020 85إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكاظم طاهر2086 86إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرقصور سلمان عبدالقهار222807 87إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرغيث علي محسن222705 88إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمنتظر طه بهناب226343 89إعدادي

ي227500
ى

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد ارزوف 90إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي صفاء جهاد2103 91إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرزينعابدين علي فاضل227178 92إعدادي

ي227526
ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي رائد هاتر 93إعدادي

94بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرطالل فاضل ابراهيم2077

95بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالواحد زرزور2028

96بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرغدير عبدالصاحب صالح2062

97بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعلي داود محسن227917

98بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرنبيل امير صادق227580

99بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادذكررياض مزبان حبيب372988

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرفخري عطشان شبيب225378 100دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرصالح فاضل عبد222832 101دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرعصام عبداالمير علي2051 102دب

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرمهند فاضل علي2078 103إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكرصفاء عبدالزهرة خضير225430 104إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادذكراحمد نجم عبد507468 105إعدادي

1دكتوراهالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىحال كاظم جبير222732

2ماجستيرالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىهدية ابراهيم زيدان559725

ر صفاء جهاد222792 3ماجستيرالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىافير

لوم عاليالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىسهاد سليمان مالك227413 4دب

5بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىماجدة راشد جياد537503

6بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىاشواق محمد علي227514

7بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىاشاء علي ظاهر537511

8بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىميثاق ابراهيم كاظم225489

ر عبدالرحمن228077 9بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىعليه حسير

10بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىجوالن صالح موس2088

11بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىزينب مهدي عيىس227013

ي عبود227995 12بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىابتسام ناجر

وار عبدالحسن نادر227319 13بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىان

ي222819 ر مزهر عبدالهاد 14بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىياسمير

15بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىمي فاضل رشيد399036

ون398782 16بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىمروة جواد مره

الص وليد علي2092 17بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىاخ

18بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىانعام عبدالحسن جير222989

19بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىوسام مالك عطشان222641

20بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىاسماء احمد جاسم398954

21بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىندى عدنان احمد228248

22بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىشيماء ستار جبار398896

23بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىايات طارق جاسم537496

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىمنتىه زيدان خلف222769 24دب

ر عبدهللا537500 لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىمثال حسير 25دب

ي222678 لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىفاتن حسن هاد 26دب



لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىتغريد عبدالكريم قدوري388824 27دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىبان عبدالجليل خليل2064 28دب

ر خضر عباس2071 لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىياسمير 29دب

ي227643 لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىعذراء نوري ناجر 30دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىشيماء حمادة حميد507444 31دب

ر كاظم507429 لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىذكرى حسير 32دب

الم عبدالرسول عبدالرضا228168 لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىاح 33دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىشيماء صادق جعفر2093 34دب

ي557887
لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عزيز ماصر 35دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىاية جمال جريان373034 36دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىقبس حسن كاظم222799 37دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىرسل باسم مجيد471347 38دب

ر كاظم228057 لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىمير حسير 39دب

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىجيان محمد احمد507432 40إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىزينة عدنان عبداالمير373022 41إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىميسون جاهل عبيد2038 42إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىنغم فوزي كريم559731 43إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىرؤى عامر جاسم537501 44إعدادي

ر عبدالعظيم227239 1بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىكريمة حسير

2بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىهناء عادل عبدالحسن222994

3بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىازهار صادق عبدالرضا537493

4بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىابرار عامر قاسم2014

5بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىامنة طه بهناب225302

6بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىنور عبدالجليل خليل2070

7بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىنور حيدر كاظم226756

8بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىصابرين صادق جعفر2095

9بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىشور عبدالحسن جير373010

10بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىنرسين سالم كشكول2047

11بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىزهراء صفاء حسان222987

12بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىنورا حاتم خميس537537

13بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىشى علي محمد399041

14بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىفضاء عباس احمد228048

15بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىجيهان صفاء جهاد445438

16بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىمريم قتيبة هشام227393

17بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىوالء ماجد هاشم222786

18بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىشكرية سلمان عبدالقهار222803

قت مازن عبدالكريم222823 19بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىاشر

20بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىزينب علي محمد222763

21بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىابتسام صبحي داود537495

ر طالب445452 22بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىهند حسير

23بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىسحر سمير عبدالصاحب507483

24بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىزهراء سالم عبدالرحمن227829

25بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىمالذ سالم عزالدين2042

26بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىصفا محمد خليل227341

27بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىزينب علي داود537541

28بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىطيبة قحطان خلف2057

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىمدين عواد نهاب222776 29دب

ر عبدالعباس227694 اس عبدالحسير لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىنير 30دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىسالي محمد جمعة227660 31دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىايمان عبدالرزاق هاشم2037 32دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىزينب زياد عباس2033 33دب



لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىشى لؤي خالد225085 34دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىهالة سعد محمد227210 35دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عواد نهاب2012 36دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىدعاء امير شاكر373049 37دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىايالف احمد طالب2100 38دب

لومالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىبان احمد محمود224940 39دب

ر خضير225768 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىرتر حسير 40إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىلطيفة عمار كامل2067 41إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىبان صباح محمد222767 42إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىايالف ابراهيم محمود226679 43إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىرسل طارق جاسم225862 44إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىهبةهللا عواد نهاب227297 45إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىاية حيدر كاظم226780 46إعدادي

ر عبدالعظيم388757 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىمروة حسير 47إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىنجوان نجم عبود507462 48إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىنور عادل عطشان2041 49إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىغدير محمد جواد226574 50إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىتبارك قيس جواد537498 51إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىشهد عصام حميد227468 52إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىغفران نعيم سعيد2056 53إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىهدى طه بهناب2068 54إعدادي

ر225831 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىزينة جعفر حسير 55إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىاية قتيبة عبدالمجيد222687 56إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىاية عبدالكريم عباس2017 57إعدادي

ور هاشم226382 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىتفى ان 58إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىلم محمود محمد227121 59إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىزينة عبدالستار عبداالمير222718 60إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىزينب علي عبدالواحد2036 61إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىمروى عبداالمير عبود445426 62إعدادي

63بكالوريوسالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىايناس محمدحسن وحيد222758

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حامد يونس222726 64إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىمير حسن نجم537526 65إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىانعام سالم خلف507473 66إعدادي

ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالزهرة خضير226467 67إعدادي

يل373059 ةالشهداء121041الكرخ-بغدادأنيىفاتن صادق جير 68إعدادي

ي6433 1دكتوراهالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرخالد عبود حمود

2ماجستيرالصالحية121042الكرخ-بغدادذكروسام محمود عبدالزهرة507846

3ماجستيرالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي فوزي محمدعلي542254

ر عبدهللا387060 4ماجستيرالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

5ماجستيرالصالحية121042الكرخ-بغدادذكربالل عبدهللا يونس507803

6ماجستيرالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحسن سالم محسن471279

ر عبدهللا386943 7ماجستيرالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد حسير

8ماجستيرالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرسنان محمد حسن471324

9ماجستيرالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق فيصل محمود6432

10ماجستيرالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي طه ياس502691

ر اسماعيل مصطاف507828 11بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحسير

12بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكررياض فاضل نصيف507627

ي موس471439 13بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي راجر

ي219074
14بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحارث فاروق لطفر

15بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمصطفر كمال حمودة6220

16بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعبدهللا نجم عبود6422



17بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمؤيد خالد حياوي387109

ر علي خضير6330 18بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحسير

19بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكراحمد حافظ زامل471310

20بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحازم حافظ زامل471415

ر471393 ر علي حسير 21بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحسير

22بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمحمد سليم عبدالحمزة387068

ر عبدهللا219121 23بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرسعاد حسير

ر471282 24بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرشمد كاطع حسير

25بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرفالح حسن موباهلل6445

26بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان عمران230232

27بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرفرقان محمد حسن387039

ر471483 28بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرقيس لطيف حسير

29بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكراحمد رافع رمضان471276

30بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمهند عبدالستار محسن219141

31بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرضياء سعيد كاظم387123

32بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرنبيل محمد رشيد502720

ر هالل471404 33بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعمار حسير

ي230191 34بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرصهيب عقيل حماد

ي219117 ر حمود 35بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعالء امير

36بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمحمد نجيب شاكر557865

37بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعادل رشيد سليمان471298

38بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرزيد كريم صالح387205

39بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرزيد سمير عباس507834

40بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمشتاق باسم فاضل387035

ف ساطع عبدهللا542243 41بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكراشر

42بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرامير رعد حسون471337

43بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعمار شاكر محمود559610

44بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم فيصل ناعور387064

ر471380 ي حسير
45بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرصالح غير

46بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد حسن471250

47بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمخلد نجم عبد557866

48بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمحمد مصطفر باقر507835

49بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكركرار عبدالكريم قاسم387090

50بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمصطفر عادل احمدفخري6278

51بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس نجم218906

52بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمؤيد فالح سعيد387160

53بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرحيم عباس502707

54بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرسليمان صالح مهدي219102

ي502721
55بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمصطفر رياض عبدالغير

56بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالحافظ جاسم507794

57بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرزين عابدين فالح سعيد229997

58بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمصطفر قيس جليل6376

59بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي ايثار غازي507886

60بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمصطفر خليل عمران387086

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي باسم فاضل471260 61دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرربيع زياد طارق387096 62دب

ي471292 ر لؤي هاد لومالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحسير 63دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادذكريوسف صادق عبداالمير471334 64دب

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرهيثم جبار جواد471360 65إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحامد مهدي سلمان471321 66إعدادي

ر علي كاطع471265 ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحسير 67إعدادي



ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكررعد سعد ابراهيم387105 68إعدادي

1ماجستيرالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمصطفر عباس عزيز219090

ر قحطان6215 ي حسير
2ماجستيرالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرهاتر

3بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمنتظر ناظم خزعل387172

4بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم ابراهيم6425

5بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكراسماعيل وليد مجيد229409

6بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعبدهللا نجم خضير387198

ر6395 7بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي محمد حسير

8بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكراحمد وسام محمود507847

9بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمهند عادل عبيد6290

10بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكروسام خليل عبدالجليل471354

11بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرهشام وليد احمد229388

ر عليوي471294 12بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

13بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكررياض كريم كاظم6232

14بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكربراء زهير نارص219050

ر229606 15بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرموس نذير عبدالحسير

16بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمصطفر سالم صالح6256

ر سعد صالح507838 17بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحسير

18بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي عبداللطيف مطر6375

19بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمرتصر هشام فالح6411

20بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكريوسف رعد قاسم507888

ر عبد6390 21بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

22بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرايمن فارس صاحب6309

23بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فالح مهدي6249

ي230221 ور عبدالهاد 24بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعمر ان

25بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمصطفر هشام فالح6407

26بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكركرم مهدي شندوخ219019

27بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرامير فالح عبداالمير6436

28بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد خميس6404

ر6333 29بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمحمد علي عبدالحسير

30بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعمار عدنان عمران219107

ر علي6455 31بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرميناء حسير

32بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعامر نصيف محمد387102

33بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعمر ماجد صالح471420

34بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكراحمد حمدان شبوط502709

35بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي حيدر عبود6403

36بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحمزة محمد توفيق6262

37بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي مزهر سعيد6193

ر507855 38بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان ياسير

39بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمحمد نجيب ابراهيم476625

ر387171 40بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمحمدباقر حيدر حسير

41بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي ماجد طه219003

42بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعادل محمد عطا6258

43بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي ماهر كريم219136

44بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرسدير محمد رشيد6354

ر كريم6457 45بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمصطفر صادق عبداالمير507818 46دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحيدر زهير نارص219059 47دب

ر حيدر فوزي6269 لومالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمحمدحسير 48دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادذكريحير عبدالوهاب صالح557873 49دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمحمد رياض جاسم230143 50دب



لومالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرفراس عدنان عمران471432 51دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عطا6259 52دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرسجاد ماجد طه219009 53دب

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحيدر ثائر فواز502704 54إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمصطفر ماجد خليل219047 55إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرامير عامر رزاق229314 56إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمصطفر صفاء عبداالمير507875 57إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمنتظر محمد عباس471510 58إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرطاهر احمد شاكر219033 59إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرزيد سعد صالح229570 60إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي مرتصر مهدي471174 61إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكركرار حيدر نارص387049 62إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرازهر ثائر مهدي502677 63إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد عباس6327 64إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحمزة محمد علي6273 65إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكربركات منير جعفر219086 66إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرغيد ثامر صابر471460 67إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرامير حاتم قاسم471184 68إعدادي

ر صباح مطلك6227 ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرامير 69إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرسيف رشيد سلمان219040 70إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرابراهيم علي محسن6379 71إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحيدر حسن داود542259 72إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمصطفر مزهر سعيد6276 73إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكررسول محمد عطا6254 74إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمحمد مثير خليل507872 75إعدادي

ي507852
ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعمر رياض عبدالغير 76إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عبدالكريم387073 77إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرسجاد زهير محمد502670 78إعدادي

ر حسن هاشم387184 ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحسير 79إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي فالح حسن229552 80إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرجعفر حمدان شبوط557871 81إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر محمود6356 82إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعثمان احمد نعمة502696 83إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد احمد502700 84إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرابراهيم وسام برهم387125 85إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكراحمد باسم محمود229455 86إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحسام رشيد سلمان219044 87إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكريوسف علي محسن6380 88إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم صالح6245 89إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعبدهللا منصور عبدهللا386977 90إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكراحمد مصطفر محمد542264 91إعدادي

ي387131 ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرمحمدرضا لؤي هاد 92إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرخضر مرتصر مهدي471217 93إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعباس قيس صبحي6241 94إعدادي

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادذكربشير قاسم محمد6373 95دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرغفران كاظم سعيد502716 96دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرحيدر نجم عبود6458 97دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرخالد ابراهيم محمد6296 98دب

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعالء محمد علوان507800 99إعدادي

ي مسلم507867
ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكركامل راصر 100إعدادي

ر حمزة6218 ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 101إعدادي



ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرسالم فهد جبار507865 102إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادذكرسنان فهد جبار471284 103إعدادي

لوم عاليالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىخديجه غزال مهدي502686 1دب

لوم عاليالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىاالء عبدالخالق عيىس387045 2دب

3بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىابتسام مهدي عبدالخالق542263

ي507842 4بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىساجدة سكران هاد

5بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىافراح طالب كريم219078

6بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىسهاد علي مهدي542265

7بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىبيداء غازي مهدي502629

8بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىلم ليث عباس471412

9بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىزينب مهدي عباس507832

10بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىرجاء ستار محمد387187

11بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىهيفاء جاسم غانم471243

12بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىجنان عبداالمير جواد6238

ى تركي محمد387114 13بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىبرسر

14بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىمير سعدي موس542255

15بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىسها مهدي عبدالخالق6358

ي سلمان230245
16بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىسندس سبيى

17بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىرباب حكمت حميد6414

18بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىهديل ضياء خضير471515

19بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىسوسن مهدي عبدالخالق542261

ي جاسم387141
20بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىامل سبيى

ر حسن6312 21بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىزينب حسير

22بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىزينة عبدعلي عباس6316

23بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىاشاء ضياء خضير471398

24بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىسهير مهدي عبدالخالق219028

25بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىافان ابراهيم محمد542253

26بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىشور ستار منيس387054

27بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىمنال علي احمد229747

28بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىرنا غازي مهدي471425

29بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىرؤى فالح سعيد471254

30بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىشى نبيل طعمة219032

31بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىفخرية شاكر كاظم387077

32بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىاستبان ابراهيم محمد542252

33بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىنور هالل جير6440

ة مزهر طاهر6443 34بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىنادي

ر بهجت صبيح6216 35بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىحنير

36بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىشى فالح سعيد387156

ر هالل542246 37بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىمروة حسير

38بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىلميس حكمت جيثوم387138

39بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىزينب حسن رسول471375

40بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىزينب حسن مهدي507788

ر علي219015 41بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىمريم حسير

42بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىرشا عبداالمير جمعة6287

ي471450 لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىايمان جاسم حمود 43دب

ر502694 لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىمنتىه احمد حسير 44دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىضمياء خلف نارص396146 45دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىاكرام مكي نجم229971 46دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىهناء فائق فرهود219110 47دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىاشاء سلمان داود542266 48دب

ر559615 لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىناهدة عبداالله حسير 49دب



لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىفاتن عبدهللا عجيل471301 50دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىسماهر عبدالرزاق عبدالكريم471505 51دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىالهام عباس فاضل6409 52دب

وق فاخر يوسف471369 لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىشر 53دب

ى جسام محمد6423 لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىبرسر 54دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىبسعاد علي كاظم219115 55دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىصبا فيصل مدهوش507863 56دب

ر219094 لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىانعام ابراهيم حسير 57دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىضمياء نجم عبود6282 58دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىنافعة جارهللا نجم471455 59دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىاسيل سالم جبار471361 60دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىامل خليفه مهدي6265 61دب

ان اسماعيل رحيم6384 لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىودي 62دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىغصون هادي علي229938 63دب

واج رافد فياض218916 لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىام 64دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىاطياف رياض جاسم6351 65دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىرهام عامر مهدي6399 66دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىمودة عصام عواد471444 67دب

ي صالح502667 ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىخلود هوتر 68إعدادي

ر471350 ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىانتصار لطيف حسير 69إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىحنان جابر حسن6360 70إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىسىه علي نارص229538 71إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىرنا فالح حسن387192 72إعدادي

الص عبد اسماعيل219097 ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىاخ 73إعدادي

ة مجيد رشيد542256 ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىامير 74إعدادي

1ماجستيرالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىرسل سالم جبار507637

ر اسماعيل507810 2بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىهدير حسير

3بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىهناء جميل جودة219069

4بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىرقية حسن مهدي507869

5بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىعائشه اسامة عبدالوهاب6417

6بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىاية يوسف حسن471487

7بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىاشاء عدنان مزيد471313

8بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىزهراء هادي محمد6283

9بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىنور شاكر محمود219138

10بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىامنة سعدي طريد6234

11بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىمنار ثابت صالح507634

12بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىرنا طه داود6237

13بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىزهراء زهير نارص219066

14بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىوالء كاظم جير542250

15بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىدعاء نذير جعفر471408

ر عبد6388 ون حسير 16بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىنير

17بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىمريم هشام فالح6410

18بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىشى زكي خضير6386

19بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىالق عبدالرحمن علي507793

20بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىعال نجاح لطيف6400

21بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد جاسم229715

22بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىدعاء زهير نارص219053

23بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىامنة ثامر حسن6438

فت رياض فاضل507881 24بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىمير

25بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىافنان عبدالرحمن احمد471290

ر حبيب6427 26بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىعلياء حسير



27بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىسما عبدالرحمن احمد471269

ي حسن542262
ى

28بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىايمان رزوف

ر حبيب6429 29بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىاالء حسير

30بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىريام حيدر محمود6348

31بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىرقية ستار شفيق6293

32بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىشيماء فائق شاكر6211

33بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىنبا عبدالرسول عبدالرضا6453

34بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىفاطمه سعدي طريد6339

ي جاسم387144
35بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىصابرين سبيى

36بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىايالف عماد عبدهللا387164

37بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىمريم سالم حسون6320

38بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىنور داود محمد507860

39بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىساره بسيم جليل502714

40بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىفاطمة رشيد مهدي219100

41بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىايالف ظافر موس471315

42بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىسارة عدنان مزيد471329

43بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىاية اسامة عبدالوهاب6418

44بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىهبة حمزة سلطان502682

45بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىشهد رياض فاضل471318

ر542258 46بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىمريم محمد عبدالحسير

47بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىعال ماجد صالح6280

48بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىمريم سعدي طريد6337

49بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىسماح سالم جبار471357

50بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىاشاء قيس صبحي6240

ر حيدر عبدالرزاق6392 لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىحنير 51دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىهدير سعد صالح507620 52دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىدعاء ماجد خليل219081 53دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىسارة مهدي صالح387080 54دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىنورس كاظم هاشم229662 55دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىزينب حيدر سلمان219083 56دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىبلسار عبدالمحسن عباس6301 57دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىسوسن محمد جاسم6231 58دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىهند خالد توفيق219128 59دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىهالة عماد اسماعيل471306 60دب

م219126 لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىسحر كامل ردا 61دب

لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىكوثر سليم عبود502688 62دب

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىاالء زكي خضير6302 63إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىايات حيدر عبدالخالق471170 64إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىهدى علي حميد507799 65إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىرقية ضياء نارص6415 66إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىرقية حيدر فوزي387177 67إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىسحر سعدي طريد219132 68إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىلينا علي صبيح219024 69إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىميس رضا كاطع6381 70إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىمنار محمد عبدالسادة507851 71إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىزهراء سعيد مهدي6391 72إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىزهراء داود محمد507641 73إعدادي

ر471206 ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىمريم بهاءالدين حسير 74إعدادي

ية عالء فاضل471478 ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىدان 75إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىمريم بسيم جليل542244 76إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىغصون سالم جبار471366 77إعدادي



مة6385 ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىعال عبداالمير عبداالئ 78إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىمريم منير طالب471469 79إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىزينب سالم عزيز6266 80إعدادي

ر عبدعلي229674 ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىرانيا حسير 81إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىزهراء ثائر مؤيد229513 82إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىعال رعد صاحب502622 83إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىطيبة علي محسن6247 84إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىاية نعمة قاسم471372 85إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىمريم سعدون محسن219119 86إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىفاطمة فراس كريم6397 87إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىشهد سالم حسون6413 88إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىمير فاضل عباس219037 89إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىغدير ثائر عباس502612 90إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىتبارك نعمة قاسم471384 91إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىزينة رضا كاطع6383 92إعدادي

ي ناعور471192
ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىهدى هاتر 93إعدادي

ر عطية471343 ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىسارة حسير 94إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىاسيل محمد جاسم229330 95إعدادي

ر محمد542257 ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىتفى حسير 96إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىبتول مقداد سعيد6446 97إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىضح سعدي طريد230078 98إعدادي

لوم عاليالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىنىه عرفان عبدالرحمن471280 99دب

100بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىنهلة عبدالكريم عبدعلي502673

ي6268
ر

101بكالوريوسالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىعفاف عبد كاف

ي386958 لومالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىوسن عبدالرزاق سعود 102دب

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىبان غازي رشيد471495 103إعدادي

ةالصالحية121042الكرخ-بغدادأنيىاشواق ماجد علي6448 104إعدادي

1ماجستيرالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمحمدحسن عزالدين جواد533542

ي كاظم559820
2ماجستيرالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرحيدر راصر

3ماجستيرالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرفائز عبدالرزاق جعفر160486

4بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرفراس خضير عباس406451

5بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعادل عبد نعمة406453

6بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرزهير خضير عباس533524

7بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكراحمد علياكير علي160657

8بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرزيد سامي سعيد406470

9بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرباسل محمد عبدالصاحب302945

ر406467 10بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز علي حسير

11بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكررعد سامي محمد302955

12بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرفوزي حاجم فليح160672

13بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمؤيد رزاق عبدعلي559911

14بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعمار محمدجعفر غانم355315

15بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرصادق صباح نوري302744

16بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكروسام سامي محمد355236

17بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرجواد كاظم حمود559819

وب عبدالمطلب محمدجواد160619 18بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكراي

ر قمر160748 19بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمؤيد حسير

20بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم علي533518

21بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي احمد جاسم406468

22بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرفؤاد جواد محمدهاشم160483

23بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرنيسان محمد عالوي406443

ر سهيل محمد406416 24بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرحسنير



25بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمهدي محمود مهدي533540

يف533533 26بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرسمير عبدالستار شر

27بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرطالل احمد جاسم480496

ي160544
28بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعالءالدين كاظم ماصر

ر302801 29بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمهند زهير حسير

30بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمعن زهير خليل480445

31بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكراحمد عبدهللا سليم480468

32بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكراحمد عباس فاضل302966

33بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكراحمد فوزي نصيف480502

ر537079 34بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرسعد قاسم حسير

35بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرجواد كاظم مجيد355464

36بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي سالم عبداالمير355885

37بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جعفر عبدالحسن160562

ر محمود يعكوب533545 38بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرحسنير

39بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي زهراو جير406420

ي160645 هللا هاد ر خير 40بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرحسير

41بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي محمود شبلي160628

42بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرفياض جاسم علي552009

س حسن داود160693 43بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكران

44بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرقاسم عالء مكي533537

ي406425 45بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن هاد

46بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمحمد حبيب حسيب160571

47بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمصطفر ضياء موحان160753

48بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرشمد خالد احمود406433

ي480507 49بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرطه عبدهللا صير

50بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي حسن عبدالحميد160759

ر نجم406469 51بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

52بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرسجاد جواد كاظم355485

53بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعامر كنعان رسول302772

54بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرفهد مالذ عبدالقادر160575

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعماد حسن عبد533528 55دب

اس حسن جوجي355749 لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرنير 56دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرنجم عبدهللا غضيب502266 57دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعالء خالد حمدان302961 58دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرياش محمد عبد302924 59دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعصام جمال عبدالملك533514 60دب

ي عبدالكريم306120
لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمحمد غير 61دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرطه عبدالغفور عبدالوهاب480509 62دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعماد رشاد عبدالحميد302785 63دب

ي406445
لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرنورالدين كاظم ماصر 64دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد صادق406412 65دب

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم محمد302829 66إعدادي

غام وليد ضاري552018 ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكررصر 67إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمصطفر خالد احمود160549 68إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكركاظم حيدر جواد355843 69إعدادي

1بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي حامد جاسم406403

2بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرطالب فؤاد عبدالمطلب160613

3بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرشمد علي لطيف160699

4بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرفهد فوزي عبود160679

ر559317 5بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكراحمد عالوي حسير

6بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي عماد حميد306159



7بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي خليل ابراهيم406407

8بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالجبار محمود302913

ل480499 9بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي خالد داخ

ر علي خزعل160505 10بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرحسنير

11بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعزالدين علي مجيد160554

12بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمصطفر صالح مهدي302933

ي355365 غام سعد هاد 13بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكررصر

14بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمجيد علي مجيد160559

15بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمصطفر غانم عبدهللا355453

16بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالودود عبدالجليل302798

17بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكربكر عبدالسميع عبدالحميد480478

18بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكراحمد عباس عبدهللا355409

ر يوسف160568 19بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي تحسير

20بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكربهاء سالم علي160566

21بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعمر محمد عبدالجبار160510

22بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرحيدر نبيل محمدرضا302814

23بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد160497

24بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرابراهيم خليل ابراهيم306191

ر حبيب حسن306052 25بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرحسير

26بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي سعدي حسن302907

27بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد فاضل302871

ي160757 28بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعيىس صادق هاد

29بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدهللا سليم480465

30بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمحمد نجم عبدهللا400645

31بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرطارق عزيز صاحب302820

ر خلف406398 32بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكريوسف حسير

ر علي مجيد160556 33بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرحسنير

ر مجيد302857 34بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرطارق عبدالحسير

ي عبدالرحيم حسن160755
35بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرهاتر

36بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرسيف عباس عبدهللا355537

37بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرسجاد عبدالرحمن جبار160529

38بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرلؤي غالب امان355526

ر زهير حكمت355440 39بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرحسير

40بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمحمد نوار فيصل160605

غام خليل ابراهيم160675 41بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكررصر

ي355393 42بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي حسن هاد

43بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرفالح حسن عبدالحميد160735

ر480429 لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي حسير 44دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمؤمن محي عطية160730 45دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمحمد خليل ابراهيم552017 46دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن رعد محسن160586 47دب

ر عبدالوهاب عبدالرزاق355421 لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرحسير 48دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكركاظم اياد كاظم533508 49دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل عباس355259 50دب

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرحسن عماد حميد302832 51إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكراسماعيل محمد جاسم160668 52إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرامير ناظم عباس306414 53إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي ضياء شاكر306312 54إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعليخليل خالد علي160500 55إعدادي

ر353161 ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمصطفر طه ياسير 56إعدادي

ي306385
ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرصادق محمد غير 57إعدادي



ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرسيف حسام حميد306081 58إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي كريم كاظم305965 59إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي سالم محمد559813 60إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد علياكير306357 61إعدادي

ر533502 ر احمد محمدحسير ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرحسير 62إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعمر عباس سعيد559818 63إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرزيد غانم عبدهللا306382 64إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرحيدر طالب عبدهللا306374 65إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمحمد ستار جبير306285 66إعدادي

ي406477 ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكريوسف حسن هاد 67إعدادي

ر طالب عبدهللا306368 ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرحسير 68إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمهدي عماد حسن533526 69إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرياش فاضل علي160765 70إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعبدهللا خالد كاظم306337 71إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرايمن وداد نعمة406439 72إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكربهاء باسل محمد355348 73إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرازل حسن علي480474 74إعدادي

ي353074 ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرسيف حسن هاد 75إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرليث محمد سامي302941 76إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي رائد جريان400545 77إعدادي

ر160661 ر موفق عبدالحسير ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرحسير 78إعدادي

ق علي400593 ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكربارق مرسر 79إعدادي

ر302837 ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمحمد موفق عبدالحسير 80إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرامير فاضل يوسف160637 81إعدادي

ر زكي306308 ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرحيدر امير 82إعدادي

ل533503 ر داخ ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرحسن حسير 83إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكروسام جاسم محمد160750 84إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرابراهيم احمد فاضل302863 85إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمدحسن عزالدين533522 86إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي رافد اسد355630 87إعدادي

ر نجم355856 88بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرطه ياسير

ر533520 89بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكروضاح محسن محمدحسير

90بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحميد مهدي559812

د صالح مهدي406474 لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكردري 91دب

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم محسن302867 92إعدادي

1ماجستيرالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىتفى محمد عبدالصاحب160642

2ماجستيرالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىمينا يوسف مهاوي302848

ر علي160761 3بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىايمان حسير

الم شحان خضير400656 4بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىاح

5بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىفيان محمد صالح160719

6بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىسالي صادق عبدالحسن355817

7بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىوسام كاظم احمد552012

ر160715 ى عالء عبدالحسير 8بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىبرسر

9بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىشيماء طارش عطية480461

10بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىوعود كاظم احمد406418

ي533550 11بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىمير عبدالصاحب هاد

12بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىوسن محمد عبدالكريم480447

13بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىفرح فوزي شهاب242002

14بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىرواء طارق عطا160745

15بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىشهباء صباح فاضل306041

ر شالل306065 16بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىلم عبدالحسير



17بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىشيماء قاسم عبيد480459

18بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىميس رافد اسد406397

يا غانم جاسم355872 19بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىدال

20بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىشيماء زكي خليل355395

21بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىهدى عدنان عبد480451

22بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىشهد كاظم احمد533552

ر480481 23بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىسارة عباس حسير

ي160707 24بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىنورية حميد جود

25بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىابتسام كاظم جواد355834

26بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىرواء عالء مكي355581

27بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىدعاء سامي محمد480348

28بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىجمانة عادل عبد480511

29بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىدالل عماد جاسم480354

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىبتول سعود جواد355329 30دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىاالء خضير ياس533535 31دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىسحر خزعل عبدالرضا480456 32دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىشيماء عباس عبدهللا302805 33دب

ي وهيب552011
لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىسناء غير 34دب

ي406448
لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىضمياء كاظم ماصر 35دب

ق جاسم محمد552000 لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىاستير 36دب

اس نوري جواد306030 لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىنير 37دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىعال نسيم جبار160704 38دب

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىجنان كاظم سلمان306218 39إعدادي

ر533556 ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىاشاء ابراهيم حسير 40إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىدعاء عالء مكي306430 41إعدادي

1ماجستيرالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىاصيل داود سلمان160652

ج اياد صالح355512 2ماجستيرالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىاري    

ي160523 3بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىحوراء قاسم ناجر

ر302793 4بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىسىه علي ياسير

ي160519 ين قاسم ناجر 5بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىشير

6بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىريام عالء محمد302950

7بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىنور ضياء كامل160597

8بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىاية عماد عبد406400

9بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىرواء ثائر عبد302954

10بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىسناء رعد محسن160594

11بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى حيدر حميد480454

12بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىرغد عوض دغيم355247

13بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىنقاء فايق رشيد277779

14بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىوسن عباس رزاق355905

15بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىبلسم نجاح فرحان533538

16بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىشهد سامر محمد302812

17بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىزهراء عامر محمد480473

18بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىزينة رشاد عبدالحميد355648

19بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىزينب علي عبد355380

20بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىدعاء عبدالكريم محمد406409

ر خليل ابراهيم480476 21بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىحنير

22بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىغادة معن محمد160532

23بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىرواء نوري رجب355404

ي406414 24بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىنور طارق هاد

25بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىاية ناظم عباس160650

26بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىزينب علي عباس160474



27بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىايالف علي بهاء160502

28بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىنور زهير علي552008

29بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىزينب فائق عبدالكريم160516

ر533519 30بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىحوراء كريم حسير

ي160739 31بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىشهد فراس حمود

32بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىهدى حسام حميد352897

33بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىلينا رشاد عبدالحميد302779

34بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىاسل اياد صالح355472

35بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىسارة عبيد محمد306101

سان صالح406401 36بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىفرقان اح

ر علي جبار355923 37بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىحنير

ي160584 38بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىسما فراس حمود

39بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىسارة جاسم محمد302928

ر533515 لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىرباب كريم حسير 40دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىزينب فالح حسن406476 41دب

ر علي302902 لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىزينب ياسير 42دب

ر406431 لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىشهيد رياض حسير 43دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىاشاء قاسم محمد160513 44دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىحوراء جاسم هاشم160536 45دب

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىفاطمة شاكر محسن160733 46دب

ر353189 ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىازل طه ياسير 47إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىوفاء عبدالهادي كريم160495 48إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىرقية علي عباس306344 49إعدادي

يا ابراهيم حسن533530 ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىدن 50إعدادي

ر302843 ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىفاطمة موفق عبدالحسير 51إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىمريم صباح مهدي400609 52إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىشى ستار جبير306293 53إعدادي

ي160578 ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىزهراء فراس حمود 54إعدادي

ي306410 ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىاساور فراس حمود 55إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىرؤى مثير ريشان353011 56إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىاية خليل سامي552013 57إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىتمارة معن محمد533506 58إعدادي

ر يعرب ابراهيم353206 ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىحنير 59إعدادي

ر علي306147 ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىتفى حسير 60إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىايات ناظم حميد395574 61إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىصفا ستار جبير306299 62إعدادي

ي306401
ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىرقية محمد غير 63إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىصبا خليل ابراهيم353238 64إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىشيماء مقداد سلمان406456 65إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي محمد160725 66إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىفاطمة رائد جريان302938 67إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىزينب نوري عاصي160541 68إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىطيبة عادل عبد533554 69إعدادي

70بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىايمان عبدالمجيد عبدالغفور406472

71بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىشيماء محمد عبدهللا480471

72بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىسهامة زهراو جير160601

73بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىازهار صاحب وليد305995

74بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىسحر شاكر محسن160610

75بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىانعام زهراو جير160478

ي عبدالكريم160488
76بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىزهراء غير

77بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىشميم نعمة قاسم406436



ة مهدي فرحان302949 78بكالوريوسالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىنادي

لومالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىعبير شوكت عباس160623 79دب

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىفردوس ابراهيم عبدالرسول480464 80إعدادي

اس سعيد حسن406429 ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىنير 81إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىسهيلة يوسف جبار160491 82إعدادي

ةالعطيفيه111043الكرخ-بغدادأنيىنداء ثامر صالح160665 83إعدادي

1دكتوراهالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعدي ناهي حسن214050

2ماجستيرالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرصالح راهي ابراهيم479524

ر هادي كاظم559343 3ماجستيرالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير

4بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرسالم اسماعيل جاسم401045

ر533724 ي حسير 5بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرقاسم عبدالنير

6بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعدنان كامل عبد302881

7بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكركاظم حسن زاير302796

8بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرظاهر كنون كاظم304041

9بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكركاظم مطرسر صالح214865

10بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد عجيل479503

ر بندر356599 11بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

12بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرهادي عبدهللا جليب302983

س479443 13بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعماد مطرسر اخير

14بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي عودة شنيور214539

15بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعطية فري نعيثل214822

ي عبود سالم213666 16بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرخير

17بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرستار نصيف خضير213605

18بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرجعفر رحيم محمد302738

ر نعمة شلتاغ214029 19بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير

ر533729 20بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمهند محمد حسير

ي354072
21بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكركامل حافظ راصر

22بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرناظم حنتوش حسن479486

ون214570 23بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرابراهيم صدام زب

ر علي عبدالسادة214647 24بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير

25بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعبدالرضا نعيثل جير303145

26بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد خضير عباس213967

27بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرشمد خلف جير213970

28بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكررافد فاضل مجيد213764

29بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرنجاح راهي ابراهيم479016

30بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالزهرة عباس214040

ر عيدان354252 31بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحيدر حسير

32بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرسعود عواد سدخان479455

33بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرنارص كمال نارص303059

34بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرزهير عبدالحمزة جير353751

35بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم خلف354172

36بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم حسن479326

37بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد جير عبد213706

38بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالزهرة عباس303154

39بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد جير عبد213695

وجواد عبدعلي213654 40بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسن اب

41بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرهشام سامي طايع302887

42بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسام محسن مذبوب353924

43بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي محمد علي299831

44بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرساجد خميس عبد نور213714

45بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرسليم صالح عبيد213721



46بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد لفته محسن354063

47بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرصالح حسن يوسف213996

48بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي عبد213624

49بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم عبد303086

اس جاسم محمد302751 50بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرنير

51بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمصطفر جاسم محمد214767

ر213793 52بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمرتصر حازم حسير

53بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحيدر جبار حسن214925

54بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكررافد عودة عبد213778

55بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي داوي حسب هللا302858

56بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا صاحب214598

57بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرسالم مظلوم جبار214894

اب302816 58بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرصدام رشيد ذي

59بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحيدر رضا محمود303614

ي عرزال213987
60بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمروان عاتى

61بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراثير كريم عرزال213990

62بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكررياض كاظم محرس479405

63بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكربسام حسن صلبوخ214036

64بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد عباس حسن354135

65بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد سمير وسمي214662

وي213963 66بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد شنيشل ج

67بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي قيس هاشم303006

68بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعبدالرحيم عبد هاشم479042

69بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي عبد213703

70بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمهند نجم خلف355415

71بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالكاظم خضير213939

72بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد يوسف كاظم353881

ر قاسم محمد479464 73بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير

74بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد سامي عبدهللا213758

75بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحيدر هادي عبدهللا354185

76بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرقاسم كاظم عبدالعباس214511

77بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد جبار عبيد214564

78بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعادل موحان حامد213717

ي213928
79بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراسعد عبدهللا راصر

80بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي صالح479611

81بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد سعدي علي479615

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسن عودة الزم354007 82دب

ر214626 لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم حسير 83دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرهاشم صبار فليح214754 84دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحيدر سامي محسن214609 85دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرجبار عباس عليوي213786 86دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكروليد عبد دلز214791 87دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكركريم عواد نعمة214871 88دب

ر303094 لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد كاظم حسير 89دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرهاشم صالح هاشم303523 90دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي حميد نارص303080 91دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعادل عبيد جالب213769 92دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحيدر جاسم علي354198 93دب

اب حسن302770 لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرغازي ذي 94دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسام عبدالعزيز رضا299260 95دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم دراج214781 96دب



لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمرتصر جاسم صالح303000 97دب

ر جواد نعمة302775 لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير 98دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم رشاد353874 99دب

ر214734 لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراثير محمد حسير 100دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرابراهيم جمعة ابراهيم213942 101دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل عباس302918 102دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراسامة ابراهيم هاشم353979 103دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرسعد محسن حمود214533 104دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمرتصر جمعة محيل401054 105دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعبداالمير عادل عباس479412 106دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسن كاظم رشيد479547 107دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكريوسف رضا محمود533732 108دب

ي214645
لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرشوان خلف راصر 109دب

ي214723
لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسن فرحان راصر 110دب

ر غضبان299686 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير 111إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد نعمة شلتاغ479589 112إعدادي

ر خلف479029 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعالء حسير 113إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعادل حمزة مصعب299226 114إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرنزار فيصل علي533707 115إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكروسام حميد ساجت353893 116إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسن كاظم عذيب404172 117إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمسلم جبوري فنوخ214728 118إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم حمزة479427 119إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي سالم فرحان354154 120إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرهاشم زيارة جبار302471 121إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرليث حسن ابراهيم354259 122إعدادي

ي304155 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسن ابراهيم هاد 123إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم يوسف479492 124إعدادي

1بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي حسن كاطع401066

2بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمصطفر حيدر عباس19370

ر303069 3بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي هادي حسير

4بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرميثم هاشم صالح303141

5بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرسعد نارص عبدالحسن553575

6بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرهشام جاسم محمد559338

ش213685 ي داي
7بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد ماصر

8بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد عيىس عبد356191

9بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد عباس عبد214692

ر302963 10بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرغيث صادق شنير

ي479495
11بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد رعد سبيى

ي479411 12بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرسيف خالد حماد

13بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحمزة سعدون مزهر214684

اب302764 14بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمرتصر غازي ذي

ي213897 ر رضا ناجر 15بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير

ر هادي عبدهللا354013 16بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير

17بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرسجاد عبدالروؤف رزاق303654

18بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي عودة احمد213731

19بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم نارص479603

20بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد كريم كنيهل533731

21بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمهيمن رزاق علي213711

22بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار جواد214640

ر علي جواد303989 23بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير



ي302923
24بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرسجاد حسن باتر

25بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرزياد فالح حسن303149

26بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمصطفر جاسم محمد353831

27بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرثائر فائز حسن357463

ر302431 28بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد حسير

29بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي عبيد كاظم214936

30بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي سالم كاظم302732

31بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكروليد عباس عبد214696

ر214677 32بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد سعد عبدالحسير

33بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالستار محسن214616

34بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكركاظم علي برهان356318

35بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرطه ليث مجيد354229

36بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكركرار عادل دعير353958

وجواد عبدعلي305721 37بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد اب

38بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعبدالستار جبار عنكود214642

ر302198 39بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرامجد حميد عبدالحسير

40بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم كزار401016

ر عبدالزهرة302181 41بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرضياء حسير

42بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد حسن سيد214652

43بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمصطفر قيس هاشم213662

44بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرطالب صبحي عبود214000

45بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعباس حاتم كريم553591

46بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا جليب354046

47بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد زهير عبدزيد355460

48بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمصطفر حيدر كاظم214491

49بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاضل وناس355723

50بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرجابر خالد جابر299884

51بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحيدر هاشم جبار214759

52بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمهند فوزي عبد553560

53بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرزيد علي حسن213798

54بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعمار كريم عبدالحسن302292

55بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرامير جابر عبدهللا479423

56بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد عباس حسن299910

57بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرايهاب نجم عبد214786

ر هاشم كاظم214045 58بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير

م موس479578 59بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرموس دري

م موس479574 ر دري 60بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير

ر علي عباس213814 61بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير

62بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمالك كرم جير214688

ر علي354313 63بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

64بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسن هادي غانم479489

65بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرصمد فارس علوان404163

ر213802 66بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمصطفر بهاء عبدالحسير

67بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي احمد جمعة302836

68بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي جير عبيد356278

69بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرجاسم عدنان جاسم213841

70بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعباس ابراهيم علي302978

71بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرهشام عادل دعير299769

72بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي حسون كاظم299502

73بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرسيف علي كريم404203

ر كاظم302898 74بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد حسير



ر عبدالرزاق حميد302480 75بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير

ر حسن عباس303473 76بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير

77بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي سالم شعالن214589

ر جبار شاكر303139 78بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير

79بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكررعد جمعة حسن353863

80بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكركرار جبار عباس213681

ر303065 ر هادي حسير 81بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير

ي سلبوح479554
82بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرصفاء راصر

والصوف303634 83بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرفرقان موس اب

84بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرهشام علي حسن354307

ر302253 ر علي حسير 85بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير

86بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرنورس رزاق محسن355927

ل353911 87بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي محمد داخ

ر رشيد303044 88بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعدي ياسير

ر سعد حميد304115 89بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير

90بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي فالح حسن302442

91بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي عيىس حسون354163

92بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم عطية214813

93بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسن شهيد عواد553576

94بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمصطفر جمعة محيل401006

95بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرجعفر جمعة محيل401033

96بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان مكطوف214472

97بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعقيل فيصل علي354098

98بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي احمد زغير479432

99بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرنبيل خليل كاظم214527

100بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرضياء مصطفر علي479568

101بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد حيدر حسن302984

102بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسام جبار عزيز214561

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي هادي صالح356428 103دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمهند صبحي عبود213975 104دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد ابراهيم214620 105دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي خلف محمود214660 106دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمالك ابراهيم سلمان214023 107دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي يرس جير479597 108دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكروعد حميد محسن356619 109دب

ر214650 لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي محمد حسير 110دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرامير محمد جابر305750 111دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمهدي حيدر حسن303394 112دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرسجاد حيدر حسن303360 113دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرليث علي حمزة299575 114دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرامجد محمد جواد559334 115دب

ي214524 ر عبدالهاد لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحيدر حسير 116دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمنتظر نجم عبد354114 117دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي ابراهيم عبد305734 118دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي فوزي عبد354985 119دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي كريم عبدالحسن302267 120دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكررائد طالل ابراهيم213614 121دب

ر محمد303564 لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالحسير 122دب

ر357334 لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد اسعد عبدالحسير 123دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمازن حسن جابر302839 124دب

س مهدي حميد302866 لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرادري 125دب



لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم رحيم214888 126دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراسامة محمد عباس303039 127دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحيدر ضياء حميد479438 128دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي كريم479593 129دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرامير كريم كاظم354203 130دب

ر302451 ر محمد حسير ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير 131إعدادي

ي299900
ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكركرار عبدالرضا شمحر 132إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمهدي لطيف شابت214534 133إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمرتحر احمد مهدي299235 134إعدادي

ر علي303114 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 135إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرزاق جليوي214840 136إعدادي

ش303083 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعباس مطر داي 137إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسن عدنان محسن479508 138إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرزين العابدين كاظم حسن404184 139إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسن جير عبد213740 140إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد مطرسر صالح213833 141إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرابراهيم فوزي نصيف479310 142إعدادي

ر213953 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي جميل حسير 143إعدادي

ر جميل صير303445 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير 144إعدادي

ل عبود479103 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكركرار داخ 145إعدادي

ر علي302718 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 146إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمود صبيح400906 147إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم زيارة302477 148إعدادي

ر479122 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي صبار حسير 149إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرسيف حسن شهيب213784 150إعدادي

ر علي304068 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمرتصر حسير 151إعدادي

ر عباس كاطع353798 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير 152إعدادي

ر213749 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرباقر محمد حسير 153إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمثير كامل منصور303595 154إعدادي

ش213595 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرسجاد مخيف راي 155إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمرتصر حسن علي303072 156إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرسجاد جاسم ضمد299842 157إعدادي

ر299670 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمؤمل مصطفر حسير 158إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي ابراهيم حميدي357209 159إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرفؤاد صادق عبدالسادة214713 160إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي سلمان عداي303511 161إعدادي

ل302894 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرزيد كريم داخ 162إعدادي

ر213961 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرجعفر علي حسير 163إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد وسام محمد553551 164إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم حمود553579 165إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي صالح مهدي478970 166إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد فالح جاسم213838 167إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرجعفر جبار مطرود533699 168إعدادي

ر علي جير544234 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير 169إعدادي

اب302758 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمنتظر غازي ذي 170إعدادي

ي303121 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسن حيدر عباد 171إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمود هادي مجهول214519 172إعدادي

ر ستار جبار299875 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير 173إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد ساجد كريم356344 174إعدادي

ر علوان303129 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 175إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد ضياء حميد479092 176إعدادي



ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمجتير كاظم حسن404128 177إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد فائز حسن214775 178إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسن هادي عبدهللا354041 179إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد عماد حسن355813 180إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد علي كاظم479582 181إعدادي

ر213754 ر محمد حسير ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير 182إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراكرم حميد ساجت299609 183إعدادي

ر محمد محسن303272 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير 184إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي كريم جبار299625 185إعدادي

يف خشن214829 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمقتدى شر 186إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالرضا نعيثل214770 187إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد جثير478984 188إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عدنان302709 189إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي ماجد محسن533737 190إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرزيد سليم هاشم553589 191إعدادي

ر محمد353852 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسير 192إعدادي

ش299587 ي داي
ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرصفاء ماصر 193إعدادي

ر علي عبد357191 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير 194إعدادي

ي302872 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرفراس حسن هاد 195إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرسجاد ماجد عبدالمهدي303721 196إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكركرار جمعة ابراهيم304101 197إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمؤمل عبود نارص299276 198إعدادي

ي عرزال302468
ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحيدر عاتى 199إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم خضير304200 200إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي ساجد كريم303157 201إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرجسام محمد طابور302460 202إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سهيل عبد303099 203إعدادي

ر قاسم موزان299810 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير 204إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكركرار حيدر عبدالرضا303664 205إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد رشيد قاسم213773 206إعدادي

ر عبد213670 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكركرار حسير 207إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي عقيل حميد214014 208إعدادي

ر نجم خلف299851 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير 209إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرصدام جاسم اسماعيل299663 210إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار غازي533745 211إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرضا نعثيل214706 212إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسن فالح حسن533701 213إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمدصادق محمد جبار302841 214إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم خلف354100 215إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكركرار جاسم صالح356445 216إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد علي جير303413 217إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسن هاشم اسماعيل214653 218إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمؤمل عبدالرضا نعثيل214712 219إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم ضمد303104 220إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمرتصر احمد رسن299435 221إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرياش محمد حسن354225 222إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي كريم خضير302911 223إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسن علي حسن303309 224إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد شهيد عواد553574 225إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد علي وسمي533728 226إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعباس فائز حسن214745 227إعدادي



ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرنوح رشيد عبدالسادة353728 228إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم حسن355795 229إعدادي

ر عباس عبد302231 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير 230إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرامير علي حميد303118 231إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمدالباقر احمد محسن404192 232إعدادي

ر عبدالستار محسن404142 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير 233إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرصادق ستار رباط353792 234إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرطيف كاظم حسن303539 235إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي سلمان ضمد354247 236إعدادي

ي479324
ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعباس فرحان راصر 237إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراسماعيل جاسم اسماعيل299654 238إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمختار عبدالكاظم خضير213934 239إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم خالف553582 240إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد صحن فليح302456 241إعدادي

ر304191 242بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكررائد قاسم حسير

243بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرفالح حسن علي304084

ر سلمان عبود479252 244بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرحسير

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد كاظم علي303216 245دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرضا علي214801 246دب

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعباس سالم فرحان353945 247إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم يوسف533723 248إعدادي

ي214559
ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادذكرمثيل حسن منحر 249إعدادي

لوم عاليالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىوسام عادي فاضل354294 1دب

2بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىثناء عبدالحسن جالب479416

3بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىمناهل رحيم غيالن303497

ر214585 4بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىفاطمة جليل حسير

5بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىزينب ياش عبد356542

ر شاكر213790 6بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىوفاء عبدالحسير

ر354092 ي حسير 7بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىمها عبدالنير

8بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىعالهن حمزة محمد353817

9بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد علي303287

ر214008 10بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىسناء حمزة حسير

ي كاظم214492
11بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىايمان سبيى

12بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىايمان جواد شهيد479318

13بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىالهام نزال جويد214530

ي354054
14بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىمحاسن حافظ راصر

ر214718 ي حسير 15بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىهناء عبدالنير

16بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىافراح صغير حاجم213765

ر356095 17بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىهناء حمزة حسير

18بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىرنا جاسم محمد479459

19بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىحرير ابراهيم هاشم479269

20بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىهناء زغير خضر213830

21بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىكوثر محمد حسن303062

22بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىمنتىه فليح جير302995

ر214518 ي حسير 23بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىعفاف عبدالنير

ي رشم303227
ة راصر 24بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىسمير

25بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىعلياء خايش كعيد214484

26بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىهيام عبدالزهرة الزم214741

27بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىامنة ابراهيم هاشم479263

28بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىرقية صبحي عبود214877

29بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىنور صبحي عزيز213677



30بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىبتول علي مهوس213824

31بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىنور مهدي كاظم355658

32بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىعذراء عبدالصاحب مهدي214633

33بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىهيام عادي فاضل354273

34بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىعلياء عبدالسالم فليح213620

ع479559 35بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىنور حبيب ودي

36بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىبيداء عباس محمد213743

ع479564 37بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىنقاء حبيب ودي

38بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىكوثر باسم محمد214483

ي533734 39بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىابتسام حكيم حماد

40بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىمريم مطرسر صالح302852

الم خضير جاسم533706 لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىاح 41دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىذكرى علوان منصور174605 42دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىايمان محمد علي214003 43دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىميادة خزعل علوان213993 44دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىانتصار عبدالعظيم طارش478978 45دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىرقية خضير عباس302825 46دب

ي خايش كعيد533741
ر

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىكاف 47دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىرباب هادي جير353995 48دب

ة علي جودة213949 لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىامير 49دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىسهيلة محمد كاظم353973 50دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىكوثر فاضل كريم213955 51دب

ق ابراهيم هاشم479407 لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىاستير 52دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىماري ابراهيم عبد214574 53دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىمديحة خشن شامخ356524 54دب

ي213810
لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىنغم علي راصر 55دب

ر كاظم302903 لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىميساء حسير 56دب

ي479000
ي شفى

ي راصر
ر

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىكاف 57دب

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىكوثر حمادي ذجر214578 58إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىنوال حسن هيكل533739 59إعدادي

1ماجستيرالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىمير باسم جاسم213782

ش214716 ي داي
2ماجستيرالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىاالء ماصر

3بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىحوراء حمود عبد354121

ر213689 4بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىسهير كامل حسير

ر479498 5بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىاسماء زعيبل حسير

6بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىبتول هاشم صبار214763

7بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىزينب خالد سلمان303035

8بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىبشائر عبدهللا صاحب302975

9بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىمريم كاظم خالف553554

ر559340 10بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىرواء جاسم عبدالحسير

11بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىغيداء جبار كاظم299565

12بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىاثار شهيد عواد553578

ر ثامر شعالن479530 13بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىحنير

14بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىسعاد حسن علي303077

15بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىايناس عباس جويد214581

16بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىبتول نجم عبد354108

17بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىسارة عبدهللا صاحب214605

18بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىبيداء حبيب شحان299531

19بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىزينب فاضل عمران214601

20بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىنورة صبيح ثجيل299861

ر354149 21بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىهبه اسعد عبدالحسير



22بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىميقات جبار اغميس479447

23بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىابتهال علي صالح214931

ر رشيد303051 24بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىنعيمة ياسير

ر ابراهيم علي213641 25بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىحنير

ي353767 26بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىانعام حكيم حماد

27بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىيرسى عبدالخضر صير354238

هام عباس حميد214631 28بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىري  

29بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىدعاء نجم عبد354180

ر مهدي منذور213588 30بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىبنير

31بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىهدى حميد رشيد213984

ي533725 32بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىزينب قاسم عبدالنير

33بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىصفا عبدالكريم محمد213973

34بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىرؤى صادق شحان214700

35بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىنور طارق خليفة356509

36بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىورود صبحي عبود213978

37بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىكفاية مطرسر صالح299546

فال اسماعيل راهي213958 38بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىان

39بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىنور مزعل خلف214027

40بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىازهار طعمة شهاب302807

ى سامي مسلم214608 41بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىبرسر

42بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىسهام علي سلمان214630

43بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىوالء عبدالمحسن جهاد302991

44بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىصبا احمد زعيبل353930

45بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىمنار صباح حمدان354085

46بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىرسل عادل كاظم303125

47بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىغفران طالب كاظم214946

48بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىهاجر حسن سعد213582

49بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىحسن باسم محمد303018

50بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىجيهان طالب كاظم214980

51بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىاية قاسم حسن356560

52بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىطيبة محمد ابراهيم214619

ون كاظم رشيد213698 53بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىن

54بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىهبة سالم شعالن214739

55بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىزينب هادي جواد355611

56بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىرانية مهند احمد559335

57بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىاية حسن علي303031

58بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىخلود جواد كاظم214019

ل213821 59بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىاشاء كريم داخ

60بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالستار محسن404214

61بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىقبيلة عادل دعير299752

62بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىنضال طالل ابراهيم213609

63بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىفردوس محمد كاظم214033

64بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىاطياف جاسم ضمد553586

65بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىعذراء عبدالكريم جاعد357182

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىدعاء كريم موس213788 66دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىبلقيس عودة احمد213725 67دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبدالزهرة جابر302147 68دب

وع قاسم حميد354305 لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىدم 69دب

ر214034 لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىاسيا كامل حسير 70دب

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىامنة جواد كاظم214030 71إعدادي

ر عادل حمزه299219 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىيقير 72إعدادي



ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىشمس محمد عدنان302725 73إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىزهراء حيدر حميد353759 74إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىعذراء علي اغميس299645 75إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىوسن رزاق محسن354078 76إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىهاجر جمعة كاظم355489 77إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىزهراء جبار علك299598 78إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىفاطمة سعد طالب302944 79إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىصابرين هادي معن355621 80إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىرسل عدنان مكطوف214480 81إعدادي

ر حمزة559332 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىفرح حسير 82إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىمريم لطيف شابث299632 83إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىفرح حسن كاطع303707 84إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىشى محمد ابراهيم214627 85إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىزهراء جبار كاظم214681 86إعدادي

ر كاطع213599 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىرويدة حسير 87إعدادي

ي354032
ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىريم سلمان راصر 88إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىسحر هادي معن353988 89إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىزهراء ماجد محسن353808 90إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد عباس304145 91إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىرغد جاسم حسن533705 92إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىرواء ضياء حميد355336 93إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىنور مرتصر غازي302492 94إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىصفا احمد محسن400925 95إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىحكمة قاسم حسن355555 96إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىزهراء شهيد عواد553546 97إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىمريم عبدهللا خزعل479517 98إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىزينب طعمة شهاب302756 99إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىزهراء هادي جواد355583 100إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىزهراء حيدر خزعل321520 101إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىزينب سالم كاظم354219 102إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىغيداء صالح مهدي553544 103إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىزينب جميل صير353964 104إعدادي

ش213629 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىنغم مطر داي 105إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىضح قاسم جودة353825 106إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىضح ابراهيم عبد214592 107إعدادي

ر355508 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محمد ياسير 108إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىايات سعدون مزهر214657 109إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىرحاب طالل ابراهيم302868 110إعدادي

انا حسن كاطع303682 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىدي 111إعدادي

112بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىايناس عالوي راشد213733

113بكالوريوسالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىوفاء كامل سلمان479607

قة بحر مليوخ302786 لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىرزي 114دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىغسان مطر جمعة303427 115دب

لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىحليمة شاقول حسون303090 116دب

ي302808
لومالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىعذراء كاظم شاتر 117دب

والهيل شلواح353743 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىوفاء اب 118إعدادي

ة الطيف جاسم355861 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىفادي 119إعدادي

وار علي رسن479301 ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىان 120إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىامال كاطع كرمش353844 121إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىخلود محمد حسن354192 122إعدادي

ةالشعلة األول111044الكرخ-بغدادأنيىبيداء رشيد سكران304169 123إعدادي



1دكتوراهالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمرتصر عبدالرزاق حسن349832

ح كيالن305511 2ماجستيرالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرشاكر شي    

3ماجستيرالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد فالح جامع305356

ر جاسب عودة305381 4بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير

5بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكروعد عبدالرضا مكي479822

6بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد شنشول زيدان216840

7بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسالم صباح زبالة217436

ي304747
8بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرجبار مظلوم كباسر

9بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرماهر نجم مانع355807

ي محمد349952
10بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسن حوسر

ون عبدهللا530465 11بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد زب

12بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرنصير عبدالكاظم مولة217468

13بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرخلف حسن ياش304700

14بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكركريم حمود خلف216393

ر كاظم جبار216384 15بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير

16بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد محسن جير305493

17بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي غالي بدن430507

ر غازي محمد430087 18بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير

19بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد رضا كاطع216915

20بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد مطر علي215968

21بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد حسن رسن430334

22بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرفالح حسن زوير479816

23بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرجعفر حسن سنيد215825

24بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكركريم جير نعيمة530443

25بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد زيدان خليفة349793

26بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحيدر خزعل سلطان304619

27بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرخالد عبدالكريم جلوب430365

28بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكررائد كريم شلش553412

29بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكررسول هاشم معضد553404

30بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعباس مجيد جابر429985

ي530441
31بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرقصي جاسم راصر

32بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعقيل كاظم ابراهيم216315

33بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمهند علي كريم305440

34بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد عيدان حاتم429880

35بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعالء خزعل سلطان304611

36بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد فالح جير530477

37بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعبدالرضا غالي بدن350192

38بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحيدر رضا كاطع217211

39بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراياد حسن جوعان430491

40بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم عاصي216872

41بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي عجرش تعيس216787

42بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحيدر جبار عويد320381

43بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل حمد216155

ر نعمة عون304762 44بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير

45بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد مشعان شكر530468

46بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد هادي قاسم430061

47بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسمير غياض محسن215716

48بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرفراس محمد احميدة430435

ي216834
ر مناتى 49بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسالم حسير

50بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعمار عباس عبود304656

يف430066 51بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراثير عاجل شر



52بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد جواد عباس479847

53بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكررائد عمران اسماعيل430110

54بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل جبار320241

55بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمرتصر كاظم ابراهيم216122

56بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعامر عبدالواحد عايز216287

57بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكركاظم عبد الزهرة الزم320748

ي430119
58بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعباس عبدالحسن جوتر

59بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسن سلطان215630

60بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرجالل كامل عبد479844

61بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن متعب430030

62بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرخالد حسن رحيم304574

63بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحيدر مجبل خميس304732

ر305452 ر عبد حسير 64بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير

65بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرباسم عباس حسن479821

ل304778 66بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد خلف داخ

67بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراسامة اسماعيل كشمر217165

68بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم سلمان429924

69بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعمار محمد عمار304666

70بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد216142

71بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعالء حميد كرم429875

72بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمرتصر عدنان صدام429893

73بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد سالم216767

74بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر هدام لطيف430221

75بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرهشام عبدالرضا موس305515

76بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمرتحر ماجد حسن479840

ر جبار هجول530432 77بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير

78بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعدي نعمة جلوب479846

79بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرصادق منصور غالي349985

80بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرجاسم كاظم سلمان429922

81بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم صبيح479863

82بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد349996

83بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحيدر ابراهيم عبدالسادة430092

84بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرصباح نوري عبدالحسن479786

85بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم عبدالسادة430465

86بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل شاكر305486

87بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس حمود304628

88بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي زكي عزيز304722

89بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسعيد حميد عبد هللا304635

90بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعباس فؤاد كاظم430382

91بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد سالم رشيد429909

92بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرجواد مهدي عيدان553403

93بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمرتصر نوماس كاظم304597

94بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي شاكر حمود479851

95بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد عبدعلي حسن479815

96بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكربهاء عبد الصاحب شنتة215950

97بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي خريبط زغير479780

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسن قاسم محمد304676 98دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعبدالصادق زيدان محمود216014 99دب

ر عبدهللا429919 لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 100دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمنصور غالي بدن430500 101دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحسن جاسم عباس430413 102دب



لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكررعد مهدي عبود349800 103دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعبدالحسن نعيمة عبيد530449 104دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعباس جاسم محمد430377 105دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرماجد حميد مجيد430397 106دب

ون530435 لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكررائد خزعل زب 107دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم ابراهيم429996 108دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرجاسم حميد محمد217393 109دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعامر كمر معيدي216904 110دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمهند علي كاظم304623 111دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمقداد نجم عبيد215762 112دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرقاسم حسن متعب430036 113دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرزهير حسن عبدالرضا216922 114دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكركريم جاسب عودة304592 115دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحيدر مهدي زاير217215 116دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمود كاظم رحيمة530458 117دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسيف علي محسن305430 118دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد رحيم215649 119دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر عباس حمود216997 120دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعالء صكبان حسن217051 121دب

ر نعمة530445 لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرصفاء حسير 122دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد خليل عبدالرضا305304 123دب

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكررشيد جاسب عودة530426 124إعدادي

هان كعيد350589 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكررزاق شر 125إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمظفر علي مطر350615 126إعدادي

ر عبد217405 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعادل حسير 127إعدادي

ج479837 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعبد كاظم الي 128إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد خلف فرج216115 129إعدادي

ر217091 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكررسول علي حسير 130إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرجميل محمد غليم355734 131إعدادي

ر سلمان349929 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 132إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالكاظم فالح304684 133إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعالء فؤاد كاظم430010 134إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالزهرة علي429967 135إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسن نعمة محرج215981 136إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي جابر عيىس215993 137إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرصالح رضا كاطع215976 138إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا فعل350707 139إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعقيل حامد شايع217430 140إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي سعيد كريم216796 141إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرجعفر جاسم محمد215832 142إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد لطيف جاسم305507 143إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعدي محمد زيدان305388 144إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق جلوب حسن304749 145إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرجبار جاسم محمد215932 146إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحسن فضل موس215794 147إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمرتصر هدام لطيف479849 148إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد حاتم محيسن429959 149إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرسول محيبس429896 150إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمثير محسن فضل215801 151إعدادي

ون شنان349884 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسعد زب 152إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرامير سعدون محسن429898 153إعدادي



ر كريم دوجي215672 1ماجستيرالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير

2بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحارث محمد جير350042

3بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي صادق خلف321836

4بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعالء عبدهللا معتوك430348

ر جير556823 5بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

6بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي كريم حميد216989

7بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكركرار عبدالكريم جلوب217098

8بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز ماجد محمد553402

9بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد هامل304695

ي كاظم530476 10بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرليث ناجر

11بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد يوسف مهدي216273

ي جاسم215951
12بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعمار راصر

13بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر طالب ياش305502

14بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراياد خالد جاسم215960

15بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعالء حكيم مزهر530428

16بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعالء سليم كرام553407

17بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد سعد كاظم217269

18بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد رزاق كاظم216900

19بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعالء كاظم مطرسر429902

20بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرميثم كاظم جالل430070

ر عبدالجبار عبدالسادة216783 21بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير

ر علوان305382 22بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

23بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكروسام احمد ابراهيم479777

ر350760 24بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكركاظم علي حسير

25بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي فالح عبدالحسن216264

26بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي حسن لفته430478

ي215812
27بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرباسم جعفر راصر

ي530451
28بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحيدر علي شاتى

ي عطية530463
29بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسن راصر

30بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرسول محسن216005

31بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر مجبل مطرسر350222

32بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر وعد عبدالرضا479829

33بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرفاطمة مهدي صالح553411

34بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسن350021

35بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرزين العابدين علي زامل350736

36بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكركرار عباس عبد530439

37بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرامجد عبدالزهرة شلتاغ430461

ر216830 38بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد سالم حسير

39بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرخضر عباس فاضل216130

40بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد زامل217421

يل430107 ر 41بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرهمام عبدعلي جير

42بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر كامل كريم430442

43بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسيف سعد حكيم321777

44بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان فليح321601

45بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرقاسم حميد محمد479860

46بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرامير ابراهيم عبدالسادة215904

ر سعد خشن355815 47بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير

48بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكركرار كاظم كريم349825

49بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد جاسم305372

ي جير عالوي429915
50بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرهاتر

51بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمرتصر صباح كاظم350213



52بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد هامل321783

53بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي حميد زيد215944

ر216820 54بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي سالم حسير

ون217079 55بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرطيف علي ن

ر305308 56بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم حسير

ي217379
57بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم عاتى

ر217462 58بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم شنير

59بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي اكير اياد مجيد479834

60بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد رسول جبار216245

ي217328
ر لفته ثويير 61بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير

62بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرموس جساس موس305374

63بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكركرار حسن شناوة215655

64بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرليث عالء محمد305380

65بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسام عبدالزهرة عطوان321402

ي304644 66بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكررقية فالح هاد

67بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد صكبان حسن216037

68بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد خلف عبدهللا215954

ر باهلل احمد سعدون429927 69بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكريقير

70بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراسامة نصيف جاسم217452

71بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمد جير305437

72بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرهمام محمد جير350032

73بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكركاظم صادق محمد530551

74بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسام جمهور جاسم216164

75بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد باقر عطية حسن304718

ي صالح216107 76بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد ناجر

ر عبود217013 77بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرصادق حسير

78بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسن هادي خزعل216844

ر زيدان305394 79بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

ي مظلوم304626
80بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد راصر

81بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسالم عودة حميدي215683

هان349919 82بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي شر

83بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد سالم انصيف320719

84بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمنتض سعيد جاسب479810

85بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس عبد216063

86بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسن نوري عبدالحسن305332

87بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمد رحيم215653

88بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحيدر جبار شحان216886

89بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعباس عبدالرضا جير530466

90بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكروئام جعفر سهيل215775

91بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم علي305366

ر حسون جاسم216110 92بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمعيى

ر جير530446 93بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

94بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد حميد215703

ر اسماعيل سعدون216254 95بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير

ر479866 96بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرنصير عباس حسير

97بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرصالح محسن داغر216091

98بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرهشام نصيف جاسم217448

99بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراكرم زيدان خليفة216399

100بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسن سالم رشيد305444

101بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر جبار مظلوم305483

102بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي رياض سدخان429761



ي304652 103بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسيف فالح هاد

104بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي ماجد حميد355615

105بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمنتظر سالم رشيد216357

ل430481 106بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراسعد ماجد داخ

107بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان حمزة305478

ر محيبس216364 108بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكركرار حسير

109بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمرتصر جبار مظلوم304754

110بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراسيل رحيم عبود350661

يل430101 ر 111بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدعلي جير

112بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسجاد لرافع حسن530467

113بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد سالم صباح215664

114بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد نعيم عودة430424

115بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر رحيم حسن305497

116بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي عباس عبود217419

117بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمهند حبيب محمد215913

118بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرزاق صالح429889

119بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد سادة كاطع429977

120بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرباقر منصور غالي321374

121بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرامجد عبدالكريم كاظم429999

122بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد ماجد جير559292

123بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمقداد جاسم حميد430370

124بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس عبد350748

ر ماجد شاكر215784 لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير 125دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدعلي محمد350776 126دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرزيد وليد محمود217124 127دب

ر479841 لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرجمال علي عبدالحسير 128دب

غام مؤيد كاطع305375 لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكررصر 129دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرشاكر علي ابراهيم305513 130دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكروليد حسن رحيم216076 131دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرتفى علي جبار216185 132دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرامير علي صطام350165 133دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد مطر سلمان216911 134دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحيدر علي محسن305433 135دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرجاسم احمد ابراهيم217305 136دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكررعد عبدالحسن خضير215939 137دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرامير حسن جوعان430487 138دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكركرار كريم محمد215757 139دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل حنون215696 140دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمرتصر سعدي جابر216209 141دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد سالم داود305360 142دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد علي شنيشل305355 143دب

ر علي عبدالمهدي429887 لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير 144دب

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار جاسم215907 145إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرهمام مؤيد كاطع304758 146إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمنتظر عبدالستار رمضان215770 147إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكررسول عباس جاسم216895 148إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمد كريم556547 149إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحيدر كريم حميد304714 150إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي عاشور طارش429724 151إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن علي216025 152إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن هالل كريم429925 153إعدادي



ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرجعفر كاتب لطيف430214 154إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرليث جبار جاسم215926 155إعدادي

ر فيصل محيسن350677 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير 156إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعبدالرضا سعيد جاسم217353 157إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسن جاسم والي215643 158إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمسلم هادي قاسم215992 159إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحازم رزاق خضير216762 160إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرامير عباس كاظم430076 161إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد جبار217444 162إعدادي

ي321177
ر قاسم راصر ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير 163إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسن جعفر شاوي556551 164إعدادي

ر304601 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي عادل حسير 165إعدادي

ي215920
ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسن سمير مناتى 166إعدادي

يل430016 ر ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمنتظر علي جير 167إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرقاسم عبدالكريم حكيم321013 168إعدادي

ر حسن ياش355764 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير 169إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحميد رياض حميد215746 170إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسالم جمهور جاسم216154 171إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكررعد وعد عبدالرضا479831 172إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسجاد كريم هاشم530434 173إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسيف عقيل كاظم479805 174إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكركرار حسن عبدالسادة217021 175إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعباس علي كمر479855 176إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسجاد علي عبدالحسن320550 177إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي باسم عنيد321044 178إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسن خالد رحيمة530427 179إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي اكير كريم جبار321538 180إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكربالل عباس خزعل304618 181إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد موس بوهان349893 182إعدادي

ر عبود429881 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 183إعدادي

ي حسن320582 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي خير 184إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد علي صطام350606 185إعدادي

ر احمد قاسم321504 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير 186إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكريحير خماس هاشم349938 187إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي هادي حسن215626 188إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعباس عبدالمنعم كاظم216890 189إعدادي

ر علي320350 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي تحسير 190إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي احمد صير216194 191إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي كريم علي217368 192إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي فيصل محسن350688 193إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرامير جواد كاظم217434 194إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبود سلمان304608 195إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرقيض كاظم وطبان216017 196إعدادي

ر فؤاد كاظم430385 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير 197إعدادي

ر باسم محمد429877 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير 198إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمرتصر كاظم رحيمة216328 199إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم اغميس553410 200إعدادي

ر جاسب304590 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرباقر حسير 201إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي طالب حميد304725 202إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر حافظ عبيد429994 203إعدادي

ر349814 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسن علي حسير 204إعدادي



ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسجاد سالم رشيد305383 205إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي فالح محسن216012 206إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرهشام صالح علي321572 207إعدادي

ر محمد عبدالرضا216779 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير 208إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد رعد قاسم304617 209إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعباس علي عبدالكاظم430407 210إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسيف الدين علي عبد321391 211إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرجعفر احمد عذير216336 212إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم جير556559 213إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمرتصر صبيح كعيد215898 214إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحيدر عامر عبدعلي530455 215إعدادي

ر320508 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد حسير 216إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرزهراء وسام هامل530429 217إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمنتظر ثابت عباس304685 218إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي سالم كشكول321530 219إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعادل محسن احمد215895 220إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعمار علي شاوي320128 221إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي محمد جاسم321461 222إعدادي

ر علي قاسم479897 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير 223إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسجاد رعد قاسم305516 224إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمنتظر نعمة جلوب216311 225إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكركرار محمد جبار215864 226إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر رسول زيارة305495 227إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكاظم مثير216856 228إعدادي

ي216954
ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد لفته ثويير 229إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالصاحب شنتة217383 230إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكررضا كاظم رحيم479790 231إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي محمد مجيد320434 232إعدادي

ر كريم جير530424 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير 233إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعباس محسن احمد215826 234إعدادي

ر علي كاظم216168 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير 235إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمد كريم216023 236إعدادي

ر عباس محمد479826 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير 237إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد جبار215875 238إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد باقر عبدالحسن217227 239إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسجاد عبدالرزاق صالح429884 240إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعماد فاضل شنتة217028 241إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد صادق حامد علوان216064 242إعدادي

ر سامي فالح215634 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير 243إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي شاوي304729 244إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمختار محمد كاظم355754 245إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي كريم عبدالسادة479857 246إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمنتظر مجيد كاظم429980 247إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمقتدى سعيد جاسب479807 248إعدادي

ي530436
ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد علي شاتى 249إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكركرار علي صاحب215964 250إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكربسام محمد عبدالرضا217344 251إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرباقر احمد هامل321200 252إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمهدي فالح جامع355775 253إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمصطفر علك علوان355717 254إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي كاظم عودة320284 255إعدادي



ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالزهرة رحيمة215844 256إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرضياء عبدالصاحب شنتة217389 257إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمرتصر سالم صباح479770 258إعدادي

ي530425 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي محسن هاد 259إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمهيمن باقر عبدالحسن429912 260إعدادي

ي علي217356
ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعبدهللا راصر 261إعدادي

ر علي جبار530440 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير 262إعدادي

ي جفات352321 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرغيث عريير 263إعدادي

ي217375
ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم عاتى 264إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمنتظر نوماس كاظم429907 265إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرضا جاسم304698 266إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكررحيم عبدالكريم جلوب217335 267إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد عدي عزيز303923 268إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرالخضر اسماعيل كشمر217171 269إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمهدي كاظم جير216290 270إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراسعد عبادي رمضان215891 271إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعالء محسن احمد216726 272إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسن وهاب رزاق217426 273إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرضياء عبدالخالق محمد305505 274إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي فريد صبيح553401 275إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكركاظم احمد محسن304766 276إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرضياء صباح عبد304621 277إعدادي

ر مطر371909 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 278إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد مسلم رحيم215922 279إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرسيف علي كاظم350011 280إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي حميد مجيد430058 281إعدادي

ي479869 ر علي واد ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسير 282إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم عسكر530448 283إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرامير كاتب لطيف530459 284إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحسن فالح مهدي217040 285إعدادي

ي215807 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي عريير 286إعدادي

ي نتوش430504
287بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرجمعة باتر

288بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحازم يعقوب هداب320260

289بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرفالح هادي محمود304651

290بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكروسام هامل زغير530453

291بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد هامل زغير304659

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرخالد كامل كاطع304668 292دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكررعد عبيد عيهار530444 293دب

او350770 لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرزياد خلف شير 294دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكراحمد حسن منكاش217459 295دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرحيدر صبيح علي216963 296دب

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد سلومي كريم479799 297إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد430013 298إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرهشام رزاق كاظم305346 299إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرمؤيد رزاق حسن216069 300إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرماهر عبدعلي طالل355796 301إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرجواد جاسم لفته321073 302إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرلؤي كاطع جاسم216773 303إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرعلي كاطع جاسم320786 304إعدادي

ل محسن530438 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرباسم داخ 305إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادذكرماجد رحيم حلو216079 306إعدادي



1بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرنا ياش علي216390

2بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىليل نعيمة عبيد216220

3بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىصباح مهدي عيدان430228

ر429891 4بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىصبيحة كاظم حسير

5بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىسحر عباس جواد216083

6بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىسهاد رضا كاطع216908

7بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىفوزية قبيل فانوس430358

ي217256
8بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىندى محمد مناتى

9بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرجاء عبدالواحد سيد479819

ي تومان217059 10بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىبتول صير

11بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىنىه حميد كرم304708

12بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىسكينة مطرسر صالح349782

ي430338 ي هاد 13بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىسعاد ناجر

14بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرنا عزيز نعيم305310

15بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالحسن عيدان320648

ار مطر علي215713 16بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىازده

ى حسن متعب304682 17بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىبرسر

18بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزينب حسن ثابت304733

19بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىاشاء فاضل حمد216137

20بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىوسام جبار صنكور217412

21بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىشيماء سليم علي216000

ر349841 ى عبدالرحيم حسير 22بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىبرسر

ر نارص216123 23بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىهيفاء حسير

ج قبيل فانوس430353 24بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىاري    

25بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىشهد عادل محي350669

26بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىامل كاظم سلمان430475

27بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىتبارك عقيل عبد430495

28بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىاسيل نوري حسان215839

29بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرند رعد جعفر556818

30بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىموج فاضل حمد305426

31بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزمن صالح كمر304672

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىاشاء جمعة جالب304614 32دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىابتسام مصطفر خلف430448 33دب

ر جابر321892 لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىجنان عبدالحسير 34دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىعلية صاحب عطيوي216096 35دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرقية رضا كاطع216919 36دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىانتصار مطر علي215706 37دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىهناء كاظم متعب349872 38دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىانعام صالح زغير430080 39دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىهدى علي فزع430125 40دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىاشواق رحيم شكب479782 41دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرنا قاسم محمد215689 42دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزينب قاسم روضان530461 43دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىخولة مهدي عيدان217141 44دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىمها قاسم روضان350695 45دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىاسماء كاظم خشجوري305307 46دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىنغم عبدالزهرة عباس215728 47دب

ي304649 لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرنا حيال لعيير 48دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرونق رعد جعفر556814 49دب

الص عبيد ساجت216281 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىاخ 50إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عواد شلش429917 51إعدادي



ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىساجدة رمضان مزعل304764 52إعدادي

ي305315
ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىفاطمة سالم حوسر 53إعدادي

ر552871 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىفتحية عبدالمهدي عبدالحسير 54إعدادي

1ماجستيرالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىبدور ستار عباس530474

2ماجستيرالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىهيام جمهور جاسم216148

3بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىايات حيدر فيصل305422

4بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزهرة عبدالزهرة خماس216225

5بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىهبة حميد مجيد430483

6بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىسارة عبدالزهرة نعمة304674

7بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىنورة محمد جاسم305363

8بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىغفران عبدالرضا جاسم217403

9بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىسارة سالم مهدي349958

10بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىنورالزهراء عطية حسن304678

11بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرسل علي قاسم372404

12بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىوسن كاظم كريم349861

ر430004 13بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىهبة علي عبدالحسير

ي429904
14بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىمها كاظم راصر

ر طالب صباح430006 15بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىحنير

16بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىفاطمة فالح عطية479773

17بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىنور سعد محمد215681

18بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالزهرة رحيمة215850

19بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىاثار والي جير215969

20بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىدعاء ستار عباس530472

21بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرؤى كريم خلف430452

22بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىسحر جواد عبدالكاظم530437

23بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالرضا شناوة305339

24بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىصابرين شناوة فرحان182691

25بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىحوراء جمعة نعيثل216860

26بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالزهرة الزم304646

27بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىطيبة مسلم رحيم553406

28بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىايمان كاظم نعيثل304783

29بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىهبة جمعة باتر304731

30بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزينب كريم مكطوف217203

31بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزهراء ماجد حميد430392

32بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىهدير باسل عبدهللا553405

ر217004 33بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىعبير علي حسير

34بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىوسن حامد علق216111

35بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىشى عبدالكريم كاظم321877

36بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىنور محمد زامل216947

ي215815 37بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرشا فيصل حماد

38بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرقية رعد قاسم321409

39بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرسل يوسف شهد479794

40بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ماجد هويدي215893

41بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىسارة خالد عبدالواحد217158

نا حسن مظلوم217371 42بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىدي

43بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىوفاء عماد عبدالرزاق215947

44بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حميد مجيد430051

45بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عباس خزعل304630

ي216379
46بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىريام كريم راصر

ر304720 47بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىهدير علي حسير

48بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزينة محمد جاسم305409



س عبدالزهرة حواس553379 49بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىان

يف305392 50بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىمريم علي شر

ي صالح215638 51بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىهبة ناجر

52بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزهراء زهير عبدالسادة556832

53بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىوجدان جاسم عباس304692

54بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىعذراء جمعة جالب216971

ر كاظم جير216294 55بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىحنير

ي405647
56بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىاسيا كريم راصر

57بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىمريم صالح مهدي304772

58بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىاشاء عباس خزعل304632

اب حسن320470 59بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىمريم ذي

60بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىشى عبدالكريم جلوب215677

61بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىشور سالم والي215978

62بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرغدة طالب عبد350650

63بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىهدى ناظم حذية305518

ر كاظم430048 64بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرسل حسير

65بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىمريم عبدالجبار محمد216138

66بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرانية صالح مهدي304775

67بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىدعاء عباس عبد320412

68بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىقنوت كامل كريم430429

69بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىكوثر كاظم وطبان304736

70بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىريام مؤيد كاطع305414

71بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىتبارك عبدالرحيم عكار429930

72بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىحوراء نارص شاه ولي430420

ي215668 73بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىهدى مهدي عريير

74بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىايناس جعفر شاوي556545

75بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىنجاة مجفول منصور217454

76بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىريام رعد قاسم321451

77بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىغفران كريم دوجي215687

ر علي جبار216176 78بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىحنير

79بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىنور صادق جبار216879

80بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرهام محمد عبد الرضا217340

81بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزهراء جبار مظلوم304757

ي216369
82بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىهيام كريم راصر

83بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىعلياء مجيد لفته217131

84بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىحوراء حسن شناوة215659

85بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىفوزية طالب عبدالرزاق430147

وق طالب عباس320623 86بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىشر

اس عباس فاضل215691 87بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىنير

88بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى علي هاتو350181

89بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىنور محمد عبدالواحد216045

ر429750 90بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي حسير

91بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزينب جبار هبيس215641

92بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىنبا هاشم فاضل217237

93بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىاسيل خالد عبدالواحد217148

94بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالحسن نعيثل216866

95بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرفاة عبدالكريم جلوب217360

يا طالب عبدالرزاق430379 96بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىدال

97بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىاشاء ثابت عباس304693

98بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىعلياء قاسم غانم215935

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىهند عباس فليح305499 99دب



لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىهدى ستار جبير305328 100دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىدعاء علي صطام350145 101دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد محسن305335 102دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرحاب نعيم دعير430458 103دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىبيداء اسماعيل سعدون216405 104دب

ر479873 لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىمروة جاسب عبدالحسير 105دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىسارة ستار عباس530470 106دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزهراء مجيد لفته304694 107دب

ي قاسم215722 لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالنير 108دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرحاب جبار هبىسي321700 109دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ستار جبير305350 110دب

ي304640 لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرانية فالح هاد 111دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزينة علي هتلوش553409 112دب

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزينب ستار عباس530471 113إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرحاب عامر عبدعلي530456 114إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىشيماء جسام محمد430138 115إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىتبارك كريم عبد305318 116إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىمريام صباح سالم216236 117إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىسحر ثابت عباس304689 118إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىبنت الهدى عباس كاظم429973 119إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىاشاء عباس خضير355557 120إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزهراء صبيح كعيد215901 121إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىمريم علي شاوي320156 122إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد جاسم321476 123إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حيدر فيصل321124 124إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىاماتر عماد عبدالرزاق320681 125إعدادي

ر321382 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىفاطمة سالم حسير 126إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىنبا يوسف شهد479798 127إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىهيفاء زاير لفته216300 128إعدادي

ر304726 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىهبة كريم حسير 129إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىوسن سعيد حسن216981 130إعدادي

ر علي320331 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزهراء تحسير 131إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىدعاء حكيم مزهر530416 132إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىاية كريم علي215996 133إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىشهد وليد محمود217109 134إعدادي

ر شاكر فرحان350630 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىيقير 135إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىفاطمة علي عبدالمهدي429901 136إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىايمان عبدعلي حسن217047 137إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد رحيم217442 138إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىامل هاشم محمد217067 139إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىشور ستار كريم355742 140إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىابرار محسن بلعوط349908 141إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىنرجس مكي فلحي304738 142إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىايمان جمعة باتر430473 143إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالرسول وريوش556827 144إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىحوراء عباس خزعل304634 145إعدادي

ر304781 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىشهد حيدر حسير 146إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىدعاء جمعة نعيثل216850 147إعدادي

ر جبار هبىسي215930 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىحنير 148إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزهراء سالم هاتو530433 149إعدادي

ي215697 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرقية مهدي عريير 150إعدادي



ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىقبس صباح عبد305369 151إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزينب وسام هامل530430 152إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىايمان جابر اعطية304745 153إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىرقية حسون جاسم320320 154إعدادي

ر محمد هاشم305357 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىيقير 155إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزهراء محسن بلعوط349850 156إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىتفى عبدالكريم جلوب217363 157إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىوميض شمران شدهان217397 158إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى سليم علي215648 159إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىمعراج جمعة جالب216978 160إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىزهراء كريم دوجي215679 161إعدادي

سام محمد عبدالرضا217348 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىان 162إعدادي

163بكالوريوسالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىفردوس فؤاد احمد215983

ي215821 لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىاسمهان فيصل حماد 164دب

لومالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىسعاد محمد كاظم216321 165دب

ر553413 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىلقاء منعيى حسير 166إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىسعاد علي لفته304769 167إعدادي

ون553408 ي ندام زب
ر

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىكاف 168إعدادي

ي304638
ى

ف ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىايمان رحمن شر 169إعدادي

ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىكوثر قاسم خنجر217117 170إعدادي

الم عبدالزهرة الزم321025 ةالشعلة الثانية111045الكرخ-بغدادأنيىاح 171إعدادي

1دكتوراهذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرصالح حسن بداي533041

2ماجستيرذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد نصيف لطيف444334

لوم عاليذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرهشام عطا بعيوي350255 3دب

4بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمهند ناظم كريم351586

5بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعبدالصاحب عبداالمير عبدعلي316856

6بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرصابر محمد جاسم304309

7بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد عبد عيدان444390

8بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرطعمة علي عبدالسادة304482

9بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحيدر حميد كاطع304346

10بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرجبار عطية جير302058

11بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرسامي شلش عباس303150

12بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعمار جزو سليم430741

13بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرجاسب عبدالعباس عطشان317014

14بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرضياء سعدون عليوي444341

ر موس جاسم182533 15بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسنير

16بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكررسول فالح بهار182530

17بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعمر عبداالمير مجيد351619

ي عبد351816
ى

18بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد شوف

ر533091 19بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم حسير

20بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرجبار عبدهللا علي182642

ر533111 21بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد راهي عبدالحسير

ر شعالن182615 22بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرقاسم ياسير

23بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحاتم محسن عبد304289

24بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكربشير صبيح محمود353754

25بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراكرم فارس ضمد304245

26بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عبدهللا كاظم533055

27بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحيدر فالح حسن351566

28بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمهند حمزة عباس353846

غام سليم عبود351475 29بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكررصر

ي301124 30بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرغسان صالح ناجر



31بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالزهرة غضبان533058

32بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد علوان جبارة303048

ي182644
ر خلف راصر 33بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير

ي وساف430792 34بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمروان عبدالنير

ر351424 35بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرشمد عادل حسير

36بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعباس حسن صابط533115

ر محيبس182646 37بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالحسير

ر علي عنيد304122 38بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير

39بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي فالح عيىس430780

40بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمهند مكي عبد444398

41بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمنار ستار جبار304425

42بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمصطفر جير زايد353524

43بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرفاضل والي بطيخ351893

44بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكركاظم عبدالهادي قاسم351575

45بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد فوزي عبداالمير353818

ي رسول301606 46بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعباس ناجر

47بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي عيدي182512

48بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرفؤاد جاسم محسن304631

49بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعامر عبدالعالي صدام351865

50بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعباس كاظم طرفة316980

ر سلمان عودة303338 51بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير

52بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمنتظر كريم حسن317011

53بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسن علي طالب351485

54بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي هاشم حمود353706

55بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمنتظر علي هالل444326

ر فليح353724 56بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

57بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم فرحان316934

58بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمنتظر حسن فليح430707

ر سلمان350153 59بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحيدر حسير

60بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرزين العابدين احمد مطلك351345

61بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمصطفر عقيل مهدي444366

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي حميد كاطع351322 62دب

ي430783
لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعدي كاظم شمحر 63دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي محيسن دفار182523 64دب

ي532978 ي حماد
ر راصر لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير 65دب

ر317056 لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد عادل حسير 66دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعواطف حسن بداي351632 67دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس محمد444392 68دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالهادي قاسم304293 69دب

ر محمد444409 لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعباس حسير 70دب

ر302066 لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرصالح شعالن ياسير 71دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكروسام خليفة نعمة351152 72دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي رسمي عبداالمير444391 73دب

ر533085 لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسام علي حسير 74دب

ر بندر444355 لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرصباح عبدالحسير 75دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكررسول جاسم محمد304527 76دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد نجم عبدغلوم302169 77دب

ر353693 ر نارص حسير لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير 78دب

ي533039
لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرجالل محمد شمحر 79دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي حمزة182527 80دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي محمد نارص444356 81دب



ي351123
لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرزيد محمد راصر 82دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمثير حامد عبدالرضا533117 83دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرطالب مركة جابر437366 84دب

ر حسان533051 لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرابراهيم حسير 85دب

ي عبدالعالي430685
لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرفاضل غير 86دب

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرماجد فخري رشيد444411 87إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحماد محمد عبد301651 88إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحامد علوان محسن533096 89إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرنذير صبيح محمود301691 90إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعباس خلف كريم351071 91إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعبدالمحسن جمعة عبد351509 92إعدادي

ر351672 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرامجد عادل حسير 93إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي كريم محمود302194 94إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكررائد قاسم كريم302235 95إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرضياء حسون عبيد533017 96إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكركاظم محمد رشيد351696 97إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالخالق فنجان182594 98إعدادي

1دكتوراهذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمهند حاتم شذر182534

2ماجستيرذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد خليل حسن301019

3بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسن مهدي عباس302150

4بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرسيف جمعة مويز182658

ي430889 5بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكركرار هادي لعيير

6بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمصطفر كامل شحيل300974

7بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد باسم محمد317038

8بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم جواد304664

9بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي سعد علي301697

10بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعمار علي عجة301661

11بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعباس كاظم محمد182633

12بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعمار محمود عيدان182539

ر302260 13بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم حسير

14بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرسجاد عماد غريب304438

15بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرجميل ماجد جميل304562

16بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح جعفر304441

17بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد حمدان عبدهللا301625

ح304365 18بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد حاكم روي    

19بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالقادر اخطيل304647

20بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد عباس صاحب351658

21بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكركرار فاضل كعيم304576

22بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرفاضل مهدي عيدي304286

ر حسن عبدالمطلب351411 23بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير

24بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي حسن سالم301666

25بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمنذر سعد مجيد302115

26بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرجعفر كاظم علي551976

27بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمنتظر سالم كاظم430797

28بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكريوسف عبدالرحيم عبداللطيف304612

29بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد محمود رحيم533028

ي301216
ر راصر 30بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

31بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي غانم حبيب301653

ي304591
32بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالسادة راصر

ي316971
33بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكربالل خزعل مناتى

34بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد عبدهللا430826



35بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكريوسف هاشم عبيد533063

36بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرصفاء حاتم حريري302010

37بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرهمام عماد محسن301135

38بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعمار جاسم كاظم304563

39بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرزياد طارق عودة304643

40بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن كشاش430810

41بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرموس الكاظم هاشم حمود351849

42بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكركاظم حسن جبار304511

ر عبدالعالي صدام302102 43بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير

ر304276 44بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد جميل عبدالحسير

45بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرضا حلو533046

46بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعباس مهدي عيدي304282

47بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرايمن صباح عبدهللا301639

ر430787 48بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد جميل عبدالحسير

49بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمالك ماجد حنون351705

50بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد والي بطيخ182663

51بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمختار حيدر عباس304269

ر444373 52بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمنتظر اركان عبدالحسير

53بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرليث خضر جاسم317030

54بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحيدر كامل كريم316962

55بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي ستار جبار302223

ر عبدالرضا حلو533045 56بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير

57بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمرتصر حامد عبدالرضا351688

58بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكريوسف جواد كاظم304260

59بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرباقر كريم جير301959

60بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعمر عباس جير353740

61بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراسعد جبار بدع351600

62بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم مهدي533108

63بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي حسون شايع304609

64بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمراد خليل حسن303298

65بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد حاتم عبد551987

ر هادي ديلي301874 66بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرتحسير

67بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعماد قاسم كاظم351210

ر موس نوري302270 68بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير

ر430725 69بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعالء محمد حسير

ر مزعل304242 70بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرسامر عبدالحسير

71بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمصطفر جواد كاظم182537

72بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم عبد303228

73بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمصطفر ناجح عبداليمة304470

74بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرسجاد وحيد عبد316890

ر302252 ر قاسم حسير 75بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير

76بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحيدر وحيد عبد182564

77بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمريم جمعة مويز182660

ي551986 78بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمود شاكر باد

79بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكروسام ستار عنيد182525

80بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرفرات عباس جير301913

81بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد سالم302232

ر ماجد حنون351716 82بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير

83بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرياش حسن سالم301656

84بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد عامر كاظم301730

85بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد رعد شاكر430680



86بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكركرار علي صير304570

87بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاضل كعيم301920

88بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمرتصر سامي عكار430829

89بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد جبار شنيت551985

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمود شاكر غنتاب302139 90دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عبدالكريم316952 91دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسام اسعد محسن316862 92دب

ي سلمان182519 لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد خير 93دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرسجاد عبدالصاحب عبداالمير301310 94دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي هاشم حزام182573 95دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي جواد كاظم182598 96دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعدنان عادل جير430815 97دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرسجاد ماجد حنون317026 98دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرهادي علي فرحان533025 99دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمنتظر طعمة علي182554 100دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرغزوان عبدالعباس حسن430767 101دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي محسن محمد302159 102دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراسعد اياد عبدالكريم351024 103دب

ر علي حلو316739 لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير 104دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمرتصر عبدالقادر اخطيل369998 105دب

ر علي351244 لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 106دب

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد اسعد عبد304506 107إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرسجاد ابراهيم حريفش301902 108إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعالء محمد حمود444389 109إعدادي

ر جبار تركي304255 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير 110إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعيىس لفته عيىس444380 111إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرخضر عباس وناس301991 112إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرطيف ابراهيم كيضة182603 113إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرسيف الدين اسعد عبد304492 114إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرايهاب سعد غالي302915 115إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد فيصل حميد430676 116إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمهدي عبدالصاحب عبداالمير304607 117إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد عباس خلف444401 118إعدادي

ي430803
ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكركاظم هاشم صحر 119إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرهشام فرحان خليف304620 120إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحيدر جاسم حميد303140 121إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم عبد316998 122إعدادي

ر مطر301706 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكركرار عبدالحسير 123إعدادي

ي316968
ر خزعل مناتى ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير 124إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكروليد جبار شياع353895 125إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسن احمد محمود301631 126إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحبيب عاشور جلوب352837 127إعدادي

ر صالح مهدي351786 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير 128إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرموس مهدي قاسم351459 129إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي مصطفر يحير302976 130إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرياش كاظم محيسن301613 131إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي موفق علي533023 132إعدادي

ر عباس حاكم182577 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير 133إعدادي

ر430734 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرضياءالدين محمد حسير 134إعدادي

ي كاظم316835 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحيدر ناجر 135إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمنتظر كاظم فارس304265 136إعدادي



ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرسجاد حميد جير304542 137إعدادي

يل444346 ور جاسم دخ ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكران 138إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي خضير عبدالعباس316975 139إعدادي

ر304304 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكركرار حيدر ياسير 140إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي ستار جبار301702 141إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرسجاد شاكر جابر304380 142إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد محمد صالح303068 143إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمسلم محسن عبد533114 144إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد مجبل نعمة444352 145إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمصطفر سامي عكار444328 146إعدادي

ر احمد عباس353859 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرسنير 147إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكركرار سلمان رشك182637 148إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرباقر كاظم محيسن301619 149إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرسجاد جبار عبدهللا182665 150إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمنتظر صالح مهدي182517 151إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد عادل فاروق182563 152إعدادي

غام سعدون صيهود532906 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكررصر 153إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم احمد182631 154إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكررسول علي عنيد304658 155إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي فرج داؤد182623 156إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد عيدان عبدالسادة302901 157إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعزالدين ضياء عبار302035 158إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد عبداللطيف حمزة351829 159إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرياش كفاح حسن304586 160إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد محسن301533 161إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرزين العابدين علي حمود304625 162إعدادي

ر430825 ر علي حسير ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير 163إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحيدر جاسم محمد430859 164إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي فالح حسن533060 165إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكربرسر عباس صاحب551954 166إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالعباس حسن430769 167إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكررضا ماجد محسن182575 168إعدادي

ر عطية سالم182613 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير 169إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرهيثم صابر بنيان302765 170إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد صباح عبدهللا351296 171إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي حيدر جبار316844 172إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعمار طعمة علي304480 173إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرسجاد قاسم عكار304519 174إعدادي

ر430738 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرامير عماد عبدالحسير 175إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي صبيح محمود353770 176إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي عباس فرج304567 177إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد هيثم محمود317036 178إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمؤمل علي هالل182544 179إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرموس فالح عيىس302687 180إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي عباس بنيان301659 181إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحيدر سعد عبود533106 182إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي جاسب تيبة182655 183إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسن صابر محمد303176 184إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعباس اسماعيل كيضة304427 185إعدادي

هان304377 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرامير باسم شر 186إعدادي

ور جابر353637 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرموس ان 187إعدادي



ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد حيدر عباس304268 188إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمؤمل جبار عطية302005 189إعدادي

ر محمد نجم303134 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير 190إعدادي

ر عمار شناوة302777 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير 191إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرسعيد ماجد سعيد182580 192إعدادي

ي302810 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد رسن برد 193إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرقاسم كاظم عبدهللا444273 194إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمجتير عبدالكريم مجبل304312 195إعدادي

ة182541 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكراحمد باسم وداع 196إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمرتصر صباح نعيم430875 197إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرصفاء جادهللا جاسم551962 198إعدادي

ر302884 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمصطفر عدنان عبدالحسير 199إعدادي

كة430703 ر شال ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرزيدالحق حسير 200إعدادي

ي303339
ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد جمعة راصر 201إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرسجاد جليل كيضة301728 202إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحيدر قاسم شنيف444397 203إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرامير علي خلف182583 204إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمنتظر علوان عبدهللا182601 205إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي حاتم عطية301969 206إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرسجاد مهدي مجيد430801 207إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عبدالرضا304401 208إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم عيىس444379 209إعدادي

ر جواد جلوب304595 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير 210إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي حيدر جاسم444291 211إعدادي

ر352958 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان عبدالحسير 212إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرسعد عمران صيهود533102 213إعدادي

214ماجستيرذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحمد محسن علي182556

215ماجستيرذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحسن اسعد محسن317062

يف جايد182605 216ماجستيرذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكريحير شر

217بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرجبار شنيت نكال533100

218بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرصادق كاظم علوان304410

ح301746 219بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي حاكم روي    

220بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي عبد حتاتة301964

221بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي عاشور صالح316911

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمرتصر عمار صاحب351525 222دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرصفاء حسون عبيد533019 223دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرمحسن عودة تركي303377 224دب

ر مهدي عيدي353448 لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرحسير 225دب

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرفاضل رحيم بالل182619 226إعدادي

ر430806 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعلي عكار حسير 227إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادذكرعباس حسن مطرسر302249 228إعدادي

ر كاظم353146 1ماجستيرذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىاطياف حسير

2بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىمروة رياض محمود430672

3بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىعذراء عبداالمير نجم302176

4بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرجاء عبداالمير سلمان304303

5بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىحميدة حمزة عباس533099

6بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىثمر جليل حسن304315

7بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىورود عبدهللا كاظم351398

8بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىحنان هليب خضير351643

ح317005 9بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرقية حاكم روي    

10بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىنور عصام عبدالواحد353829



11بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىهناء حميد صالح351193

12بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىهبة عواد عذيب533016

13بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىنرسين خيون لفته444345

ر444358 14بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىمريم اكريم عبدالحسير

15بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىميس علي تركي302085

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىسعدية سوادي عسكر533080 16دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىسهامة هاشم عبيد430812 17دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىسهاد صبيح عباس301649 18دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىافراح سوادي عسكر353507 19دب

ر353611 لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىابتهاج سعود عبدالحسير 20دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىنظيمة موس جودة316949 21دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزينب علي جاسم444410 22دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزهرة شالل عبد533119 23دب

الص طالب جواد316942 لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىاخ 24دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرفل علي عبد551957 25دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرنا فيصل حميد430695 26دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىسناء كاظم حمدان316880 27دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىدالل نجم عبيد444336 28دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد مظلوم353664 29دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىهدى حامد كريم302208 30دب

ر316884 ر ياسير لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىبتول حسير 31دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىنضال عباس نارص316849 32دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىنجاة علي عبد351768 33دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىمروة عبدهللا حسن533075 34دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىدعاء عبدالخالق فنجان182596 35دب

ر غركان302107 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزهرة حسير 36إعدادي

الم حامد هاشم533072 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىاح 37إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىهيفاء رحيم علوان533035 38إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىايمان عبدالحسن محمدعلي304297 39إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىوعد عادل حطاب351137 40إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرغد عطا بعيوي182652 41إعدادي

1ماجستيرذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرؤى عصام عبدالواحد353678

2ماجستيرذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىازهار دودان طاهر301906

3بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىايات احمد كريم444284

4بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىنجوى كرم رشك532991

5بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىتبارك محمد عبدالكريم182521

6بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىوداد علي حمود316899

ر444384 7بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىابتهال صباح عبدالحسير

8بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىحوراء جبار كاطع182638

9بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىسارة محمد نجم302227

10بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىنور علي عاشور316905

ع304580 11بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىميعاد جاسم شوي    

12بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىدعاء خضير عباس532984

13بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىشهد عباس عبدالواحد353384

14بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزينب مفيد علي304258

15بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرسل نزار مكي533113

ي301714 16بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىسىه عايد واد

17بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىنعمت اياد كريم353883

18بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىعذراء مصطفر يحير316749

19بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىغفران جاسم حيدر304386

ر353584 20بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىوالء فالح حسير



21بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىابابيل اياد عبدالكريم533089

22بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىامنة رعد جالب182620

ر351441 23بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىبيداء جالل حسير

ي304530
24بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرونق كاظم سبيى

25بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىدعاء قاسم رسن301404

26بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرباب حيدر جبار551981

27بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىمها مجبل محمد304396

28بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىميساء جواد سماري182612

29بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرشا مهدي عباس301477

ر عطية182592 30بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرحاب حسير

31بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزينة عمار صاحب533030

32بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىسمر عبدالكريم كشيش533087

33بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىازهار عيدان عبدالسادة182513

ر444377 34بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزهراء رائد حسير

ام فرحان351877 35بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرغد دح

36بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىايالف نجم عبد182562

37بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىصابرين صالح صكر302041

38بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالصاحب عبداالمير302242

39بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرشا جاسم محمد303246

40بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزهراء جبار خلف182559

41بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىدعاء سمير مظلوم302144

وجواد شباط304650 42بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىسجود اب

انا صباح عبدهللا301636 43بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىدي

44بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىمىه جواد كاظم352899

45بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىليل مهير جبار301369

ي350282
46بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىعال عباس شمحر

47بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزينب ناظم صاحب351277

48بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىسحر نارص حسيب182570

49بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرقية عباس حاكم182535

سام رياض حميد302212 50بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىان

ر جاسم304556 51بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىشفق حسير

ر صباح عبدهللا301643 52بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىحنير

53بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىمريم فرحان حزام182585

54بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىريام احمد محمود316918

ي430881 55بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىفاطمة هادي لعيير

ي عبد316872
56بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزينب راصر

57بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىهدى شاكر عواد304573

58بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىاشاء لفته حبييى351376

59بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىهبة جاسم كاظم302189

60بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىشيماء خميس عاجل351542

ر444353 61بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى صباح عبدالحسير

ر عطية182606 62بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرباب حسير

63بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالجبار رجا182560

64بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىضح فاضل عباس302003

65بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىدالل دودان طاهر302125

66بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزينب ناجح صخيل517968

67بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىنورس نجم عبد304487

68بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزينب جاسم جواد301869

69بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىفاطمة احمد داؤد302049

70بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىوالء مصطفر يحير316773

71بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىشهد اياد نعمة316990



72بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد نجم304673

73بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزهراء شهيد كاظم182607

74بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىنور جواد جلوب304603

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىنرجس خليل عنيد301935 75دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىمها مهدي قاسم444287 76دب

ي304238 لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىدعاء رسن برد 77دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىاساور صابر محمد304431 78دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىهاجر مهدي صالح430667 79دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالرضا حلو533050 80دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىعذراء فؤاد احمد182616 81دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرسل طعمة علي304497 82دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىعذراء محمد مظلوم353647 83دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىهبة سعد خلف301980 84دب

ر علي304373 لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزينب حسير 85دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرتاج ماجد عباس182614 86دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزهراء جاسم فارس302171 87دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىهند نارص سالم353487 88دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرشا مجبل محمد304468 89دب

ر بالسم351801 لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىنرسين حسير 90دب

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىدعاء عصام عبدالواحد301430 91إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ماجد فخري444387 92إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىاشواق رياض حميد351165 93إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزهراء نذير صبيح301682 94إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزهراء مرتصر عباس353232 95إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىدعاء محمد خلف444395 96إعدادي

ي351909
ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىهاجر خضر راصر 97إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىنجاة ماجد سعيد304535 98إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىاشاء عدنان خلف353088 99إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزهراء حاتم محسن444297 100إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىهدى وحيد عبد301079 101إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرسل مهدي عباس302154 102إعدادي

ر301740 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرقية جمعة حسير 103إعدادي

ر301688 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالحمزة حسير 104إعدادي

ي430754
ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىصفا جير راصر 105إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىتبارك ماجد عباس301570 106إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىايات عبدالستار عبدالرحيم444403 107إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرقية احمد داؤد301880 108إعدادي

ي302842 وا ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي مير 109إعدادي

ة رحيم حمود532962 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىنادي 110إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىمنتىه جاسم محمد303211 111إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىعبير رشيد حميد304654 112إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىريام جبار شنيت551984 113إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىقطرالندى عطا بعيوي301152 114إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزينب محسن عودة532972 115إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزينب نعيم حسن444280 116إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىنبا حيدر عنيد301348 117إعدادي

ي302795 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزهراء رسن برد 118إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىصفا فؤاد عباس304583 119إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى عادل سلطان182657 120إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىمها صادق عباس351179 121إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىحوراء عباس خلف351034 122إعدادي



ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرقية فرحان حزام182587 123إعدادي

ي351927
ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىتبارك خضر راصر 124إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىزهراء ناجح عبداليمة304473 125إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىرندة عطا بعيوي533013 126إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىسكينة علي عاشور316986 127إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىفاطمة مصطفر يحير303004 128إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىفاطمة الزهراء محمد سعد551982 129إعدادي

ر444382 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىحوراء صباح عبدالحسير 130إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىريام عبدالرحمن محمود532997 131إعدادي

ر533078 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىشهد طه ياسير 132إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىاية فرحان خليف304501 133إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىحوراء جاسم رسن551983 134إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىايات فارس حسن351307 135إعدادي

ق علوان عبدهللا304222 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىاستير 136إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىسماء عصام عبدالواحد301519 137إعدادي

ر كريم كاظم182636 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىبنير 138إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىفاطمة علي تركي533104 139إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىايات وحيد عبد182568 140إعدادي

ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىايات هاشم حميد300920 141إعدادي

142بكالوريوسذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىمنتىه حميد صالح351084

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىازهار عمار صاحب351228 143دب

لومذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىاسيل رفيع عبدعلي430818 144دب

ول مطرود551959 ةذات السالسل111046الكرخ-بغدادأنيىحكمة ح 145إعدادي

1دكتوراهالفارس121047الكرخ-بغدادذكرجعفر عبدهللا كاظم405739

2دكتوراهالفارس121047الكرخ-بغدادذكرانمار جودة جاسم405708

3ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعادل عبدالرضا حسن218351

4ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادذكراسامة عالء حمدهللا2127

ر صكر219177 ر عبدالحسير 5ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير

6ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحامد جسام محمد218123

7ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد ضياء مجيد372045

ر علي405831 8ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير

9ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادذكرليث مجيد عبود372171

10ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادذكراوس رياض محمد405748

11بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرجميل فاضل كظم405350

12بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحسن تبينة كاظم557659

13بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرفاضل زغير شنشل372322

ج سلطان218150 14بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعالء الي

ي218185
15بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعمار جبار عاتى

16بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسام عبد عسلي405849

17بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكررعد جاسم كاطع508316

18بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرجبار خليل ياش557688

ر قاسم508340 19بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرصفاء حسير

ي372007
20بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي مطر راصر

21بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي سعدون عسكر372299

ي503273 22بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراياد جبار واد

23بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعباس محمد علي219124

ي محمد372357
24بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمنتظر عبدالغير

25بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد نور2166

26بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرنسيم اسماعيل جبير557415

ر علي219034 27بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

28بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمود شاكر مزهر508221



29بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكررائد عجيل فاضل503402

30بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسالم خلف بداي218203

31بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرزين العابدين طارق عباس234175

32بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرصباح عبدالرزاق عبدعلي219122

33بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرقحطان فاضل جير218132

34بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمهند قاسم خلف2131

35بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرهادي صبير عبدالسادة508343

36بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسام عدنان هاشم372216

37بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد عيدان حسن503467

38بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرياش مهدي راشد234807

ي405736
39بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرصادق مطر راصر

40بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحارث عبدالكريم حمد557394

41بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر رسمي عبداالمير231530

42بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعالء عبدهللا علي2185

43بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر علي جابر219108

44بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرابراهيم غالب فياض508341

45بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر مزهر ريسان405767

46بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد تركي عبدعلي371891

47بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكروسام عبدهللا عامر508313

ي405295 48بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي جعفر ناجر

49بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد عبداالمير عزيز218285

ر غياض جوبان372396 50بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير

51بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرماجد عكار جبل2174

52بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد عودة صيهود219095

53بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسام عودة جياد503485

54بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر عبداالله رسول503417

ي2129 55بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر مضموم هاد

56بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحاكم كاظم عبد218255

57بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمازن عبدالزهرة عصواد2175

58بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد غالب عباس503459

ر صكر234805 59بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعباس عبدالحسير

60بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراسامة حميد عبود503470

61بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمصطفر شاكر خدام2134

62بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي هاشم كطافة503468

63بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد مجيد حنون405176

64بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالكاظم حمد405301

65بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمدحت كاظم علي2192

66بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرجمال عبدهللا نارص372209

67بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرزكي لفته صباح503482

68بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد موس غانم234266

69بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد جبار عاجل218106

ي محمود557693
70بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراسامة حفى

ر شياع عبدالكريم557669 71بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير

72بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمشتاق خزعل عبدالسادة405640

73بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسيف الكرار علي حسن218121

74بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمالك عبدالواحد صلبوخ371818

ي رحمة503416
75بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحامد شمحر

76بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرياش عبدهللا عبدعلي219031

77بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد كامل مذكور508076

ش405762 78بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسن هادي دروي

79بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر كاظم موس218261



80بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد حاتم كريم2145

81بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد هادي جواد219120

82بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكررائد حنون هاتو371937

83بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكركرار فاضل زغير372336

84بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسميع عبدالرضا ناهي405804

85بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد مطر دعدوش218057

ر نعمة زمزير371852 86بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير

ر اكرم رضا372154 87بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمعيى

88بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر توفيق نعمة218103

89بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد كاظم عبد557660

90بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكربشار ناطق عبد219165

91بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراسعد عبدهللا سيد503463

92بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكروعد احمد شاكر218331

93بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي رائد علي405474

ر محمد405452 94بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

95بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي نبيل مهدي372023

ر508125 96بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكروائل عباس عبدالحسير

97بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكربشار عباس حرج2158

ر عبدأآلمير عزيز219153 98بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسنير

ر عبدعلي503283 99بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعمار حسير

100بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد طعمة218101

ر محمد405324 101بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

102بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي هادي جعاز503473

ي371961
103بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد مطر راصر

104بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي حسن عسلي2153

105بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد سالم سيد219134

106بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعمار عبدعلي حسن218999

107بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعباس طارق عباس2195

108بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرماجد نوري علي234813

ر جاسم508320 109بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرجاسم حسير

110بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعدي فرج شويش215673

111بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرهشام عبدالرحيم حافظ508260

112بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد جبار عزيز372497

113بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراكرم صبير عبدالسادة405754

114بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي محمد سلمان557664

115بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار عزيز372489

116بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكررافد خزعل محسن218276

ر عبدعلي503419 117بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكروائل حسير

ر مطر373893 118بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمازن حسير

ر فارس عبود503480 119بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرامير

ون503437 ر حتاجة زب 120بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير

121بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراسامة رياض محمد405745

122بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد ضياء برغوث508133

123بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرنزار سلمان معارج405451

124بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد فوزي فرحان372160

125بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدعلي عبيس219101

126بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالرضا ناهي405814

127بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد مصطفر عبدالرضا374041

س حسن عبدالرضا557698 128بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرادري

129بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرزيد محمدعلي عبدالكريم372478

ي218279 130بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرحيم لعيير



131بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي وجدان عبدالرضا372018

132بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد كاظم508330

133بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراسامة محمدعلي عبدالكريم372484

134بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي سلمان503455

135بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرانمار ناطق عبد218362

136بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرتاجالدين عالئالدين عبدالجبار234825

ل405799 137بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد عاد

138بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس زغير218092

139بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي رزاق عزيز218982

140بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي صبيح حسن508240

141بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكريعقوب حمد بنيان219159

142بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي مصطفر محمد371970

143بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي هادي حرفش405750

144بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكربركات جمال كاظم405777

145بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسن عبود405369

146بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرساري احمد شاكر218304

147بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعقيد قاسم خلف231548

148بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكريوسف محمد خزعل503423

ر503434 149بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد علوان حسير

150بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعقيل مطرسر زهراو372177

151بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن سلمان405307

152بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمنتظر جودة جاسم405726

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرهمام مكي حسن503484 153دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمود جواد حمد405839 154دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعبدالزهرة كاظم حميد218341 155دب

ج405732 لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق جبار رزي     156دب

يل هللا حسن2183 لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد دخ 157دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرقائد محمد خلف2140 158دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرفراس صير سيد508234 159دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحميد مطر دعدوش405287 160دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر هادي عبدهللا405441 161دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعدي عبدهللا ياش219055 162دب

ي219087 لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي جبار واد 163دب

سان عودة جبير218292 لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكراح 164دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم كامل373963 165دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرجبار عودة جبير218243 166دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد خليل ابراهيم218346 167دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمؤيد عبدالرضا شلتاغ405729 168دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعادل وليد نعمة373696 169دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسلمان حمزة عبد503414 170دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد صكيب218359 171دب

ر علوان نارص371880 لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير 172دب

ر علي عباس405171 لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرتحسير 173دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرفؤاد فاضل عيدان405716 174دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسامر احمد شاكر218163 175دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكراسامه مزهر ريسان405336 176دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمازن عبدالواحد صلبوخ371831 177دب

ر كريم عبود405436 لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير 178دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرزين العابدين طالب عبدالكاظم557674 179دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد خلف372474 180دب

ر405724 لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرايمن عامر عبدالحسير 181دب



لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد علوان نارص405364 182دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرهند عزيز صالح508168 183دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرهشام محمد منشد2135 184دب

فقار اسعد تركي219005 لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرذوال 185دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرداؤد سلمان شاطي374002 186دب

ر حسن داود503421 لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير 187دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي جابر لفتة373477 188دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرهشام عماد علوان508091 189دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرهشام كريم جودة508337 190دب

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسنان حميد كريم508302 191إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر موس علي371929 192إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي جير عباس508297 193إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرطالب جاسم حزام218112 194إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكررائد خماس كاظم405720 195إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسام سعدي كاظم559656 196إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد خليفة علي405378 197إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي حسن متعب405789 198إعدادي

ر373866 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسن شاكر حسير 199إعدادي

ي218156
ر موالتر ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسير 200إعدادي

ور قاسم جاسم503481 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكران 201إعدادي

ي405414 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمهند كاظم عبدالهاد 202إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي شاكر عبدالزهرة371982 203إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعقيل عبدالرحيم حافظ508250 204إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمود جواد503448 205إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسام عبدالكاظم عطية503430 206إعدادي

ر فليح503340 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمود حسير 207إعدادي

ر مهدي218060 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرغيث حسير 208إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعمار ناطق عبد405792 209إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعماد شاكر محمود219145 210إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرامير علي جاسم508211 211إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكربدر رياض عبدالمحسن477038 212إعدادي

ر علي نعمة2138 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير 213إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرفراس فاضل جير372305 214إعدادي

ي372459 1دكتوراهالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمدحسن هاد

ي372450 2ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادذكروائل محمدحسن هاد

3ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد فاهم عبيد218053

4ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادذكرامير جاسم بنيان372034

5ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادذكركرار نارص عبد405707

ي218295 ر صير 6ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادذكرجعفر حسير

7ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادذكرزينب جمعة محسن219147

لوم عاليالفارس121047الكرخ-بغدادذكرقاسم عبدالحسن شنيف503268 8دب

9بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد عباس503441

10بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد جريو219154

11بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمنذر نصيف جاسب372231

يل هللا233343 ر محمد دخ 12بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير

ر داود405438 13بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

14بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرياش باسم كاظم2181

ر557678 ر نارص حسير 15بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير

16بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسام هادي كاظم508218

ر فالح حسن2133 17بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير

ي218182 ر صير 18بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمظفر حسير



19بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر كاطع خليف508281

ر عبدعلي372420 20بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

21بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرنصير محمد جاسم232895

ر234685 22بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد ثامر عبدالحسير

23بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكركاظم جمعة خلف405340

24بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرجواد كاظم محمد218348

25بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد عباس حرج2143

ر372344 26بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسالم مطرسر حسير

27بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر ازهير حسن374082

28بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد رحمن داود218253

29بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرابراهيم سعد ابراهيم371859

30بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد جبار خليل557701

31بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرشجاع سعد شجاع219067

32بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكررسول جمال كاظم405782

33بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمجيد فاضل مجيد218095

34بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمروان عباس غاوي508325

35بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم صالح219027

ي503406
36بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكركرار ثائر راصر

37بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرضياء موس عباس405186

38بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي خضير عباس218328

ي372454 39بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي محمدحسن هاد

40بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرهشام رعد محي405700

41بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي سعد مجهول218088

ي372265 42بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرخالد مجيد سواد

43بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرنورالدين علي عبود503444

44بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعماد عدنان جعفر405330

45بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي جمعة فياض218080

46بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسجاد حسن فليح231681

47بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرياش عباس جاسم218178

48بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسن حاتم كريم234761

ر373910 49بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد هاتو عبدالحسير

50بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمنتظر عادل حسن218221

51بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد الزم477032

52بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكركرار موس جبار405735

53بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد عيدان عبدهللا234802

ر219116 54بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل حسير

55بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرزيدون فاضل زغير372331

ر218110 56بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي حنون حسير

57بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكروسام غريب معصي557652

58بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل مولي218250

ي فرج218998
59بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد راصر

60بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان محمد219156

61بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمنتظر نعيم محمد218116

سان عالء232822 62بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمصطفر اح

63بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد عبدعلي صالح218119

64بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرجواد حاتم كريم218164

65بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد219045

66بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراكرم هادي كاظم508274

67بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرضا طه218339

68بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد حميد مجيد218229

69بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان عبدالوهاب234836



70بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسامر جواد كاظم219099

71بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد حبيب372072

72بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرياش ابراهيم خليل219006

73بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد عماد عبدالكريم2120

ي503393
ر جمعة راصر 74بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير

75بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمهدي كاظم مشط405292

ر علي عبدالرضا405375 76بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرياسير

77بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر حميد مجيد374007

78بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي صالح218305

79بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكريحير رياض عبدالرزاق218223

80بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي حمد شناوة218992

81بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد اسماعيل كاظم232871

يف508237 ق زكي شر 82بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكربير

ي405654
83بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر ماجد غير

84بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي نافع موس372105

85بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمود تمر صباح405826

86بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد اسماعيل شهد218249

87بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكركاظم جواد كاظم374131

88بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسجاد احمد فرج371904

89بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر الئق سعد234694

90بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي اياد شاكر557666

ي219127 91بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرليث علي لعيير

92بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسامر كاظم خليفة219056

ر فليح218161 93بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحامد حسير

94بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمرتصر رحيم عبدهللا234732

95بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد صباح محمد233353

96بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد حسن ثنوان218235

97بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرياش داود سلمان405449

98بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد هادي جاسم372184

99بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكركرار محمد طعمة234785

100بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي هيثم رعد557676

101بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد علي عطية405284

ونوار503457 102بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسن علي اب

103بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمرتصر عبدالرضا ناهي373772

يل405723 ر ر علي جير 104بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير

105بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرالهادي سلمان حمزة503408

106بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكريوسف حمد بنيان372316

107بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسامر احمد غازي395315

ر372411 108بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد حسير

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكراركان حسام حافظ405768 109دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمصطفر مهدي فليح219166 110دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي فليح218152 111دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرجعفر رحيم جلود374145 112دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد داود عباس219112 113دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد عادل رشيد405457 114دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسجاد صباح محمد218299 115دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعباس لفته حرفش371977 116دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي عبداالمير كريم374117 117دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي رشاد عبدالزهرة405419 118دب

ر شهيد شمام218236 لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكربنير 119دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرهاشم مهدي عبدالرضا234667 120دب



لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم محسن503399 121دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم عباس234655 122دب

ر حامد صاحب218214 لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير 123دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاضل علي2144 124دب

ر219129 لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسجاد علي حسير 125دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد رياض محمد405774 126دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمنتظر رحيم ناهي218251 127دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسن عبداالمير كريم218099 128دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكركرار اسعد تركي218233 129دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرهاشم فاضل عباس218172 130دب

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرصادق قاسم طالب557656 131إعدادي

ر كاظم فرحان373996 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير 132إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعباس حسن عسلي2151 133إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعقيل عبدالكريم عباس231411 134إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي كريم مطر373566 135إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكركاظم احمد صكيب218290 136إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمهيمن جودة جاسم557593 137إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعدنان جبار عودة231631 138إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم خليفة373702 139إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي المرتصر شاكر قاسم218147 140إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسجاد حامد عبوسي373485 141إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد علي هالل373836 142إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمسلم عبدالكريم ابراهيم374105 143إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرجهاد كاظم محمد234794 144إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكركرار محمد عطية557629 145إعدادي

ر عامر خلف405444 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير 146إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد رشاد عبدالزهرة373841 147إعدادي

ر عبدالواحد صلبوخ374152 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير 148إعدادي

ي219142
ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمود نعيم كاتر 149إعدادي

ر علي مجيد405163 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير 150إعدادي

ر عباس508287 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسجاد حسير 151إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد جثير نارص503353 152إعدادي

ر ناظم جاسم234591 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير 153إعدادي

ي218335 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرطيف سعد ناجر 154إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر جمعة حياوي219036 155إعدادي

ر503366 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسيف صباح حسير 156إعدادي

ور ميثم محسن508262 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكران 157إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن صكبان405616 158إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمدالجواد هاشم محمد234093 159إعدادي

ل557663 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعمرالفاروق محمد عاد 160إعدادي

ر508101 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرضح صفاء حسير 161إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي كامل جاسم371844 162إعدادي

ي373610 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم هاد 163إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرامير قاسم محمد373581 164إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي حاتم عودة219148 165إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرشمد احمد غازي395308 166إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرفاضل حمود خضر231593 167إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكركاظم كريم مطر373225 168إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي طالب عبدالكاظم557708 169إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد عالء حاتم231561 170إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي حسن عبدعلي503426 171إعدادي



ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود جواد508191 172إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد مزهر ريسان405473 173إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسجاد محمود صكيب233370 174إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد مطرسر508309 175إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمهدي خضير عباس405639 176إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمصطفر باسم جابر373339 177إعدادي

ور405319 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرالمصطفر باسل ان 178إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرجمال رعد جمال232792 179إعدادي

والحسن محمدعلي عبدالواحد557712 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكراب 180إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد باسم جابر405658 181إعدادي

ر حسن فليح232956 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير 182إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمصطفر عصام حسن232802 183إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسن علي حسن234828 184إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمنتظر محمد جاسم373597 185إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم صالح232019 186إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عبدعلي219139 187إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكركرار حمزة حريجة218136 188إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرجعفر صادق عذيب372464 189إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرجعفر عبدالحسن شنيف503293 190إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد كامل حامد219080 191إعدادي

ر فاضل حريجة405388 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير 192إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد محمدعلي عبدالواحد218986 193إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمختار طارق عباس232778 194إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي عامر خلف405462 195إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرباقر ياش جابر218195 196إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرميثم حسن عزيز405257 197إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكربركات ماجد ريسان373437 198إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي جواد كاظم219065 199إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسجاد محمود خليفة503369 200إعدادي

ر عالء عبدهللا405668 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير 201إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم شحان219096 202إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم تاية2157 203إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمصطفر قاسم محمد373516 204إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرهاشم حسام عبد405705 205إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ابراهيم خليل2160 206إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرخالد جبار مطر373451 207إعدادي

ر محمد كريم234739 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسير 208إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد ماهر محمد373784 209إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعادل علي اسماعيل405154 210إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرسجاد حيدر جاسم374110 211إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد218114 212إعدادي

ور405553 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي باسل ان 213إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن زوير405701 214إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحيدر دري غازي234062 215إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي نعيم ناهي233360 216إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكراسامة حاتم كريم218154 217إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد حسن صكبان405694 218إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد صنكور508183 219إعدادي

ي503319 ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي سمير حرتر 220إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحسن رعد كاظم405657 221إعدادي

ر خضير234826 ي ياسير
ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمدتفى 222إعدادي



ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرزين العابدين عمران عيىس405346 223إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرزكريا علي راشد443998 224إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد557715 225إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكراحمد غزوان ابراهيم374100 226إعدادي

لوم عاليالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعدي عبداالمير مطلك2148 227دب

228بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي محمد نارص2163

229بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعلي فرحان يوسف2162

230بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرمنذر حسن سلومي373683

ي218085 231بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادذكرامير رزاق صير

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعامر كريم محمد508292 232دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرحاتم كريم محمد508278 233دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكروسام محمود سلمان503377 234دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرضياء عطية حرفش372055 235دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرجبار عباس غضيب557694 236دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرزامل لفته حرفش372057 237دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادذكرماجد كريم جودة508329 238دب

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرعالء جمعة جبار503394 239إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادذكرخليل جاسب عودة372068 240إعدادي

1دكتوراهالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىبتول عبدالكاظم حمد503475

2ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىهناء محمد مسلم372351

ر503404 3ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرندة علوان حسير

لوم عاليالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىوفاء عبدالكاظم حمد503478 4دب

5بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىحنان ابراهيم عبدالقادر218219

ر عباس477073 6بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىميس حسير

ر232833 7بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىهناء محسن عبدالحسير

8بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىمير احمد عبدهللا234818

9بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىقسمة طالب بلبول503422

يف508115 10بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاالء حسن شر

11بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسناء جواد خلف372221

12بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىجنان عبدالرحمن عطية405315

13بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىهناء سلمان كاظم517976

اس عبدالرضا نصيف472000 14بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنير

15بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىايمان حسن جاسم219168

16بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىشور عارف عبدالعزيز372225

17بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىهناء عبدالكاظم حمد405205

18بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىهيام حميد محمود374162

ي371923
19بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىهناء مطر راصر

ر231574 يدة ياسير 20بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسهيلة شر

21بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىشيماء سلمان كاظم405742

22بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنداء رحيم غيالن219160

23بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالحسن علوان218206

24بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىخلود محمد عويد405844

الص كاظم جواي219016 25بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاخ

26بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىهيفاء محمد علي373749

27بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىقيس فاضل جير374157

ر2170 28بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهرة عبدالسادة حسير

29بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىعائدة جليل غازي219152

30بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىمريم كريم مطر219051

31بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىبلسم عبدهللا رمضان219174

ين ابراهيم عبد374136 32بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىشير

33بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىفرح صباح داود557716



34بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىهديل عبدالواحد صلبوخ405200

35بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىبان خلف معن405464

36بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىفرح داود خشن372294

37بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىمنار ناطق عبد372199

38بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاشاء زيدان خلف232855

39بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاية عبدالرزاق عباس219029

40بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسحر حمد بنيان372102

41بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىباسمة فاضل عودة371951

42بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزينب خميس عكار372015

43بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى هاشم محمد503486

44بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىمروة غازي عباس218142

ر557691 لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىحنان جبوري ياسير 45دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىفاطمة كامل منشد231986 46دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىازهار قاسم اسماعيل371883 47دب

ي2123
لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنجاة جبار عاتى 48دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسندس محمد كاظم234725 49دب

ي405180 ي سواد
لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىوسن شمحر 50دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسحر سامي جاسم372502 51دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىبيداء حاتم معيوف219164 52دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىابتسام تبينة كاظم2197 53دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىحنان سعيد شهد371870 54دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىريم صباح عبيد371897 55دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىفاتن حميد فنجان372205 56دب

ر218139 لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىامية خميس حسير 57دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنىه رضا قاسم234152 58دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاشجان جبار اغميس371994 59دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاسيل فاضل جير218118 60دب

ر218259 لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىابرار قصي عبدالحسير 61دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىايمان تركي نادر218216 62دب

ى سلمان حميد218246 لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىبرسر 63دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىمروج عبداالمير جير508296 64دب

ر503465 لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىوالء صباح حسير 65دب

ر405216 لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي حسير 66دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرشا رياض محمدعلي219068 67دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسعاد جبار حسن557690 68دب

ر560183 لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسىه علوان حسير 69دب

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىهيفاء عبد محسن2177 70إعدادي

ى صادق عباس219103 ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىبرسر 71إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزينة غازي حسن405328 72إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىهيفاء علوان نارص218146 73إعدادي

1دكتوراهالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىميس داود خشن405581

2ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىمرفت باسم جاسم405173

3ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاشاء علي عبود503446

4ماجستيرالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرونق كاظم خليفة219092

لوم عاليالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزينب سالم وهاب405477 5دب

6بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنغم نافع رؤوف218200

7بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىساره ياش مهدي219084

يف372062 8بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىشيماء حسن شر

9بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىمريم سعد صالح219149

10بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىمريم وسام مولي508167

11بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرانية عيدان قويسم219082



12بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىوسن محمد حسن405664

13بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسحر حاكم حميد219125

14بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىمروة علي عباس218352

15بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزينب علي عودة218270

16بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىشاه زنان علي سلمان405312

17بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرشا قاسم ماهود373553

18بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىمير علي اعواجة374035

19بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىازهار جودة جاسم218356

20بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىايمان صبيح كاظم218193

ر374058 21بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاشاء فاضل حسير

هللا صالح218096 22بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسحر خير

23بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىامل صبيح كاظم218242

24بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىضح علي هالل372310

25بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرجاء فرحان جير405425

ر219157 26بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسن حسير

27بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزينب ماشاف عبدالرضا234777

28بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىلم كامل حامد374069

29بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىشهلة عقيل وهاب219002

30بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرسل هادي جواد503335

31بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرنا عيدان قويسم373421

ان محمد سعيد218125 32بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسير

33بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاية رعد عبدالرضا233979

ر218995 34بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرانيه علي حسير

35بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنور مؤيد عبدالقادر517893

36بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىهيام عبدالكريم بدير405670

37بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىعبير سامي احمد395522

38بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىمها عالوي عيدان373672

39بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء موس جبار405206

40بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىمنتىه جبار محمد218268

41بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىعلياء فيصل عبدالجليل2168

42بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىفاطمة مطرسر زهراو373758

43بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء جبار خليل557703

44بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىحور سالم وهاب373972

45بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىشهد كريم خريبط234529

46بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىمها سامي حميد372195

47بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىعال سلمان جاسم374047

48بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىمروة حسن نعمة2190

49بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىريم وادي كريم503452

50بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسحر جبار حسن372138

51بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء نعيم عبدهللا373935

52بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىوجدان علي خلف219109

53بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرسل احمد حبيب219021

54بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرنا سلمان محمد218344

55بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىوالء كريم نهد219162

56بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنورا حمد شناوة218265

ونوار حسن503307 57بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنور علي اب

58بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىدعاء عبد مطرسر508305

59بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىحوراء علي غازي405518

60بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىدعاء صالح جواد2149

61بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىهيا اياد شاكر372165

62بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىهند عبدالحسن جاسم2201



63بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاية رعد محسن219007

64بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىشهد عدنان كاظم219133

65بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنبأ رياض فالح2198

66بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىامل عبدالزهرة محمد219018

67بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىغفران فيصل عبدالجليل2122

68بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىشى علي عبود503451

69بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاالء احمد محسن234234

70بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد مسلم372387

71بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىحوراء علي عباس234122

72بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنور نعيم عبدهللا373925

يل هللا233167 73بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد دخ

74بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىهند عبدالحسن كاظم371945

75بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسارة صباح محمد404861

76بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىغفران حمودي حميد405625

77بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد عبد508322

78بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزينب جواد كاظم219175

79بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرانيا حيدر كاظم232464

ة حمد شناوة373639 80بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنادي

81بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء سلمان محمد218333

ر219137 82بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسحر مجبل عبدالحسير

83بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء كاظم لفته219039

84بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاالء عودة علي557672

85بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىجيهان كاظم محمد2172

86بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسالي عبداالمير سعد234770

87بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسحر محمد حسن405686

88بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنورس قاسم محمد372029

89بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد الزم398502

ر372088 90بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء منعم حسير

91بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرسل حمودي حميد405487

92بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالكريم كاظم508264

93بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىدعاء حمد شناوة219013

يم219043 94بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىمنتىه علي ده

95بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىتبارك طالب حميد218323

96بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنورا مطر شلتاغ234713

97بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنور ماجد جعفر372439

98بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىروزان محمد عبدالرضا471994

ي219048
99بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىمروة علي راصر

ر مطر371919 100بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىمنار حسير

101بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزينب قيس كاطع219144

102بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالكريم بدير405675

103بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرشا داود خشن373825

104بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسهير سامي عواد218297

105بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىندى رحيم كاظم218212

ار اياد فاضل557681 106بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىدي

107بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىشى حاكم حميد219060

ور372012 108بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىصفاء باسل ان

109بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىهديل عودة جياد508331

110بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىحوراء عباس عبدالحسن373978

111بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىغفران ستار جبار219025

ر372099 112بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىدعاء منعم حسير

113بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىجهينة منير داود218170



114بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىدعاء عباس عبدالحسن373890

115بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاسيل عبداالمير صبح371989

116بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسحر جمعة شنيشل372191

ى هاشم كطافة373266 117بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىبرسر

ر موفق كريم557683 118بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىحنير

ي218988 ر صير 119بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسبا حسير

120بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء مزهر ريسان405764

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىصابرين محسن محمد219073 121دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء عماد عبدالكريم218089 122دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء سعد صالح218188 123دب

ر علي508285 لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىايات تحسير 124دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنور محمد علوان219167 125دب

ور372001 لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىعال باسل ان 126دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء احمد صكيب219057 127دب

ر كاظم405721 لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزمن حسير 128دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء احمد جاسم219089 129دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىوسم كامل حامد219077 130دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنور عماد عبدالكريم218239 131دب

اق عبدالواحد موس372468 لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاشر 132دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىضح عدنان عبدالعظيم405442 133دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد كامل218993 134دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىحوراء احمد صكيب219023 135دب

ي218283
وار جاسب راصر لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىان 136دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنبا رياض حمزة232741 137دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالكريم كاظم508255 138دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىشهد ماجد جعفر372372 139دب

ي234647 ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنور اسامة حمود 140إعدادي

ر عباس حميد233311 ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىبنير 141إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرسل طالب عبدالكاظم557710 142إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنرسين سليمان حامد234560 143إعدادي

ر218983 ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء مجبل عبدالحسير 144إعدادي

ر رياض حمزة232150 ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىحنير 145إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىعلياء رحمن داود232843 146إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرهان محمود جواد373652 147إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىامتنان علي حميد373957 148إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىشيماء رعد جمال405192 149إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء جاسم بنيان373939 150إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىصفا رعد عبدالرضا233400 151إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزينب احمد محمود373723 152إعدادي

ر عباس477095 ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسحر حسير 153إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسحر سمير عبداالمير242126 154إعدادي

ر رياض حمزة374093 ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىبنير 155إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىفاطمة جاسم زهراو218274 156إعدادي

ر عباس477080 ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حسير 157إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسما جبار خليل557705 158إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىفائزة محمد خليفة405469 159إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزينب خالد عيىس405296 160إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد الزم417693 161إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىبتول حيدر كاظم232004 162إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىايمان ستار جبار372430 163إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسحر صباح محمد234626 164إعدادي



ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزينب رحيم كاظم374087 165إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محمود صكيب218310 166إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىريام ماهر محمد405689 167إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنبا عمار رحيم234750 168إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبداالمير كريم373404 169إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىمروة عزيز جاسم405712 170إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىفاطمة اياد شاكر557617 171إعدادي

ي مهودر508247
ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرواء راصر 172إعدادي

يل هللا233247 ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاية محمد دخ 173إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاشاء جبار مطر405600 174إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد معيجل218137 175إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىايات طالب حميد218321 176إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاشاء فيصل طعمة234203 177إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىشيماء احمد جاسم373495 178إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىيمامة نعمة زمزير371956 179إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىضح احمد جاسم374011 180إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىورود ستار جبار373510 181إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء عباس جاسم218175 182إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىتبارك رزاق طعيمة557689 183إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء جواد كاظم219158 184إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىنور علي رزاق234789 185إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىرانية عبدالرزاق عباس219011 186إعدادي

ر عبدهللا سيد503460 ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىبنير 187إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزينب احمد علي405702 188إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىزهراء مبارك كامل218226 189إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىتبارك علي شالي557653 190إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىكوثر قيس كاطع219131 191إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىكوثر هادي فاضل373740 192إعدادي

ق عبدالرضا حمدي234603 ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاستير 193إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىفاطمة سالم طاهر508225 194إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسحر علي عبدالزهرة231658 195إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىاشاء عناد نعمة557682 196إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىتفى عبدالكريم كاظم508207 197إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىسوسن جبار سالم219063 198إعدادي

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىغدير علي غالي373794 199إعدادي

يف372040 200بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىوفاء حسن شر

201بكالوريوسالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىشيماء محمد ظفير405382

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىختام ولي عبود219118 202دب

لومالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىهناء عباس عبدالحسن219140 203دب

ةالفارس121047الكرخ-بغدادأنيىحنان سعد جاسم557635 204إعدادي

1دكتوراهالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا سلمان298475

2دكتوراهالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراسماعيل خليل حسن472136

3دكتوراهالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد برزان عبدالغفور297240

4دكتوراهالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكررياض محمود احمد396106

5دكتوراهالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحسامالدين خالد احمد557380

6دكتوراهالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد حاتم298950

7ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكررياض حازم مهدي395635

ر حسن518880 8ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحسير

9ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحامد علي عبدهللا417683

10ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكروسام محمد خلف518860

11ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرليث يحير عواد417950



12ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمر رشيد كاظم297527

13ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد موفق صالح299549

14ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرياش خالد خورشيد394986

15ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمار رعد علي جهاد396819

16ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي سليم حماد297164

17ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحسام جاسم محمد418074

18ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرسالم عباس عواد396693

19ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالوهاب حمود392947

20بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرفراس عدنان هاشم518335

21بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد محمد محمود417276

22بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد لطيف احمد471873

23بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكريحير ابراهيم محمد3534

24بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرصباح خالد طه296450

25بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرفراس فاضل خلف395583

26بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرانمار فؤاد عبدالوهاب398136

27بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرايمن عبدالرحمن عبدالوهاب275187

28بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرنهاد رجب محل417554

29بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان عباس518836

30بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد شهاب احمد298193

31بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمر سعد حميد472047

32بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرنمير رعد ابراهيم557384

33بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالغفور كريم518267

34بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرضاري خزعل مخلف395971

35بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرسيف سعد موس518391

36بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدهللا سلمان557318

37بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرماهر خزعل صالح395470

38بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرسعود عزيز احمد518889

ور297405 39بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعدي نبيل ان

40بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمر ابراهيم عبدالعزيز417990

41بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمر خليل فرحان518835

42بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرفراس سعدون فهد557341

43بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرنصير عدنان محمد472322

44بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكررياض خضير عباس518726

45بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراسامة محمد مجول517950

46بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعصام لطيف احمد472301

47بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرارقم عبدالحافظ عبدالعباس396016

48بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحيدر غازي دلبوش396886

وري حميد395777 اس ام 49بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرنير

ي518333 50بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمثير فير جود

51بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرقصي لطيف احمد472292

52بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحيدر جميل هاشم395480

53بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر عامر خليل472289

يف299017 54بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي ليث شر

55بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد صالح حمود517969

56بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد رمزي بهاءالدين298444

57بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي صبيح احمد417336

58بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد حاتم مطلك121

59بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدهللا زيد عبدالفتاح395863

60بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحيدر جاسم مكي296785

61بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراسامة عبد سليم391241

62بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكررائد عبدالحسن حمزة299693



63بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمثير احمد محمد394903

64بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعادل عباس حسون299516

65بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرصفاء محمود جميل418081

ي518330 66بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد فير جود

ر حميد مجيد557373 67بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحسير

68بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد صالح قدوري417905

69بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد مصطفر حمود471968

70بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرطارق اسماعيل احمد518795

71بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعباس ابراهيم محمد394337

ر صالح297474 72بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرجاسم حسير

73بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرايهاب فارس عباس518349

74بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد سعد محمد472421

75بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد عايد جمال299530

76بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمشتاق طلب احمد557346

ي418021 77بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن حماد

78بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحسام محمد سلمان472316

79بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعزام صالح حمود517971

80بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرليث عبدالكريم حسن518190

81بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرروق زهير محمد417821

82بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد محمد جواد297134

83بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد مطلك ممدوح398151

84بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرطارق محمد عبدالكريم299739

85بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرابوبكر سامي رشيد296014

86بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرغزوان مظهر حسن275179

87بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمرو شمد حميد299614

88بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم احمد398470

89بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد خالد عبدالحميد471984

90بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكريوسف مثير زيدان518745

91بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرياش فالح عبدالجبار297423

92بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكررائد سعد موس518319

ر518733 93بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحيدر سعيد عبدالحسير

94بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرامير منير محمد518705

95بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكربهاء مصطفر حمود294505

96بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرنض مزهر عبدهللا396751

97بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصعب عبدالحميد عبداللطيف396620

98بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرزين العابدين عبدالسالم محمد398193

99بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرثامر عبدهللا محمد299363

100بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد سلمان297338

101بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكربالل عبدالسالم محمد101

ر طه محمد518808 102بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرذاك

103بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي سعدون جاسم155

104بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد سليم حماد296843

105بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرطارق محمد نايف298420

دين علي299655 106بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عمادال

107بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم ابراهيم417853

108بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر سلمان داود557412

يف518709 109بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد ليث شر

110بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي نجم عبد518768

111بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرسيف سعدون جاسم138

ف عبدالرحمن عبدالوهاب299259 112بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراشر

113بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد حمد518883



114بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر وليد محمد557392

115بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر عماد خالص472405

116بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد أسماعيل عليوي296885

117بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي احمد عبد393065

118بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي عادل عباس299512

119بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي احمد عبد518856

120بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحارث علي محمد299458

121بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد رزاق حميد137

122بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحسام عبدهللا علوان396654

123بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمروان عبدالحميد خليل560607

124بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراصيل صبحي عبادة395799

125بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر خزعل حسب هللا518701

126بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرطه سامي علي417200

127بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد خلف394391

دين طه518249 128بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمروان عمادال

129بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد ولي472004

130بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكربراء جبار علي295886

ي417829 131بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد عماد حمود

ور لطيف خضير518755 132بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكران

133بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكروليد خالد خلف391906

134بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرابراهيم سعدون جاسم156

135بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمر احمد عبدالكريم557354

136بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرضياء عارف داؤد275205

137بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاضل عباس417860

138بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكريوسف محمد سلمان518844

ر جاسم517901 139بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصعب حسير

140بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد فخري كريم297101

141بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد حاتم هزاع472092

142بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد نزار عبدالستار418054

143بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي محمود حمزة406555

144بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرابراهيم وليد جالب396791

145بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراسالم ضياء صالح517961

146بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكررضوان عدنان حمدي417848

147بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرصفاء جهاد علي299608

148بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد عبدهللا محمد518384

ي اسماعيل557343
149بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمر حفى

150بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي حسن عباس297293

151بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي سعد صالح275194

152بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد عزيز شكر472366

153بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحيدر موفق صالح296905

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراسماء احمد حسن396136 154دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرضياء احمد يحير300101 155دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكروليد رشيد شهاب472013 156دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعصام مجول فيصل471981 157دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن منصور518862 158دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرجميل خزعل مخلف396009 159دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي جواد398127 160دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعدنان جاسم محمد297317 161دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرصباح ابراهيم حسن297520 162دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح مهدي518061 163دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد نبيل عباس299679 164دب



ر علي299265 لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدالستار حسير 165دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكردرع خزعل مخلف395880 166دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمر سيف الدين محمد299571 167دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد خليل ابراهيم298403 168دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرنبيل محمد عبدالكريم93 169دب

ر محمود299536 لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 170دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد جياد295667 171دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرضيف احمد عامر518751 172دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراياد عبود احمد296912 173دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرايمن عبدالكريم زامل472401 174دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد محمد خلف296839 175دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمر حاتم كريم472333 176دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمار نهاد محمد518338 177دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرثامر محمد صالح393012 178دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد طالب كامل557396 179دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحمزة جسام خلف418011 180دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعباس احمد ابراهيم395961 181دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرجاسم ماهر جاسم518849 182دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد كامل فياض275192 183دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمر محمد خلف417806 184دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد صالح294979 185دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالكريم عبدهللا417928 186دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعابد عبدالجبار عبدالكريم297119 187دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم محمد557424 188دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد وهيب احمد395323 189دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر شاكر محمود294469 190دب

ر297506 ر علي حسير لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحسير 191دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعامر مؤيد طه518766 192دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرثامر مؤيد طه395999 193دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي عزيز شكر472021 194دب

ر سليم حماد296867 لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحسير 195دب

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرماهر محمد علي297576 196إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد لطيف محمود472070 197إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرصباح نوري مرزوق557371 198إعدادي

ر علي عبدهللا472413 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحسير 199إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرقاسم شاكر عيدان518746 200إعدادي

ي395403 يل حماد ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراكرم دخ 201إعدادي

ي557337 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي صباح عبدالهاد 202إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعدي حاتم كريم275203 203إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر عادل احمد297152 204إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكركامل عباس حسون396629 205إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرزيد اسماعيل خليل471849 206إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكربالل جمعه حمود299373 207إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكروليد سلمان خضير471976 208إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي كريم محمد417303 209إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرقيس رشيد شهاب471922 210إعدادي

ر حسن417863 1ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسير

ر فالح كريم130 2ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحسير

3بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي محمد398210

4بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم ابراهيم416666

سان علي شهاب518292 5بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراح



6بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان خلف472358

7بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد خالد عطية557372

8بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعزالدين حميد مجيد517885

9بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمازن محمد عبدالكريم417564

10بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراسامة محمد صالح557382

11بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدالوهاب صادق298534

12بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرصباح سعد قاسم398354

13بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكربالل نبيل عباس145

ر عباس عدوان396827 14بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحسير

15بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرطيف محمد رشيد297321

16بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمار اسامة حميد518854

17بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمر علي محمد517915

18بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد محمد جاسم418319

19بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ياش احمد296991

20بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرفالح حسن سهيل417781

21بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن احمد محمد394300

22بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرصالح عادل صالح297185

23بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن شار قصي557365

24بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرماهر رشيد علوان395847

25بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي سمير عبدالرحيم299696

26بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد محمود398459

27بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي سيفالدين محمد416612

28بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرسفيان محمود مطر275165

29بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد خالد علي299367

30بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرزياد طارق اسماعيل297327

31بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد باسم محمد518000

32بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر يوسف عبدهللا396093

33بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمار مظهر فليح396810

34بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرامير هادي عبد395977

35بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر مؤيد صالح297214

ر عبدالغفار عمر518869 36بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرالحسير

37بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد مهنة عطيوي395431

38بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن جاسم محمد296048

39بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرسامر محمد مطرسر132

ر275168 40بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر محي عبدالحسير

41بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر سليم داود517989

42بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي محمد فليح472141

43بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرخالد علي خالد518303

44بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر جميل هاشم472081

45بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرفهد رائد قاسم417790

46بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد محمد جاسم398224

47بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي رعد سلمان557377

48بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرهمام مبدر سلمان517884

49بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمهند ابراهيم عبدالقادر517909

50بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرلؤي عزيز شكر472097

51بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي هادي صالح297171

ن518318 52بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر جابر حردا

53بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرزياد خليل شكر396706

54بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد سليم داود517992

55بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالغفور محمد396082

56بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن قاسم محمد297244



57بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكررياض احمد صوين472258

58بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرلؤي محمد طه396670

ر299585 59بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد كريم ياسير

60بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرسيف مجامل عبدالمنعم518315

61بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمر احمد نايف557420

62بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدهللا اياد شمىسي298302

63بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد مظفر عبدالوهاب299540

64بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكروائل خالد علي135

65بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر مجيد محسن275222

66بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي ماهر صبحي398266

67بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمخلد ياس عبدهللا518311

68بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرقيس محمد قيس297145

69بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق محمد296272

70بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكريونس احمد لطيف518309

71بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي صالح مهدي472275

72بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمهند كريم احمد294895

ي518802 73بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدالستار صالح عبدالهاد

ر محمد عبدهللا418064 74بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحسير

75بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرليث قاسم عويد417713

76بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد عالء احمد557322

77بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر جنيد عواد398398

78بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرانمار ابراهيم عبد396837

79بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي بهاء شاكر299192

80بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصعب قحطان ابراهيم143

وب طه517973 81بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي اي

ر طه153 82بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي ياسير

83بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرميرسة فؤاد فاروق297399

84بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر اعتماد عبدهللا299433

وب محمود مطر297158 85بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراي

86بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد رشيد عبدعلي299520

87بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد نوفل عبدهللا396044

88بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرخالد محمد علي394846

ر557442 89بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد منير ياسير

90بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمر مصطفر حمود297414

ي417957 91بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرنمير مناضل عبدالهاد

92بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي احمد صوين472255

93بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمار محمد سلمان395330

94بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرليث عبدهللا كريم416275

95بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكروزير هادي عبد518355

96بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكربكر عبدالرحمن عبدالستار398445

97بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد علي518255

98بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد طارق محمد518380

ر299189 99بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعالء صفاءالدين حسير

ر احمد277000 100بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحماد حسير

101بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر حميد خلف518347

102بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي ظافر علي557400

103بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد صادق عجمي518895

104بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرايمن احمد عبد136

105بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمروان جاسم مدب518842

106بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي خالد خلف299660

قاء جبار علي297442 107بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرارت



108بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرفاروق احمد ابراهيم517979

109بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد حاتم عبداللطيف396853

110بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد حمد محمد398184

111بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمود مطلك ممدوح418094

112بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرزياد احمد صوين471829

113بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرصفاء لطف هللا عيىس518838

114بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد عبدالقادر297571

115بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراوس جاسم ابراهيم417753

116بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرليث شاكر كريم275200

ر كريم297356 117بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحسام حسير

118بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم صالح517939

ر جالل مجيد298544 119بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحسير

120بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرفراس عباس طراط518712

121بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالسالم عبدالحميد299205

122بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر ثامر رزاق518812

123بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمار جمال محمد296834

124بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحسن مظهر حسن518865

125بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرنبيل حسن هالل518777

126بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود محمد297394

127بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد محمد472010

128بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر جاسم نض97

129بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد عبداالله نوري417532

130بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد شهاب احمد299168

131بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرفراس صالح محمد140

132بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكربالل رشيد حميد396565

133بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد رزاق احمد395412

134بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكريوسف سعد سالم149

135بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن هالل472065

ر عبود417977 136بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

137بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح محمد141

138بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالعزيز اسماعيل396681

139بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي احمد محمد152

ر395696 140بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمار اسماعيل حسير

141بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم راشد حسن275175

142بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمود خالد كريم517935

143بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد غازي كريم396120

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد اياد حمد298210 144دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرتوفيق يونس حسن518374 145دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرنورالدين حميد مجيد517888 146دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرزيد محمد صادق299197 147دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرغيث قاسم عويد395678 148دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرخطاب صاحب احمد297023 149دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر طالب كامل518313 150دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي فياض بحر395707 151دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرزيد عبدهللا فهد150 152دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراثير جاسم ابراهيم417966 153دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي طلب احمد396114 154دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرخليل اسماعيل خليل557440 155دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراثير علي جاسم472374 156دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكروسام عبدهللا سلمان518816 157دب

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمر جمعة حمود395673 158إعدادي



ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمر رعد احمد557369 159إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد اسامة نعمان518389 160إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر عاصف راغب517996 161إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرطه اياد شمىسي298332 162إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز مقدام راغب417494 163إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد برزان297235 164إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرفهد محمد قيس297140 165إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عادل حميد518080 166إعدادي

ار قصي394505 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رصر 167إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرالحارث رعد حميد518307 168إعدادي

ر محمد مطرسر297510 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرامير 169إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمهند اياد محمدرشاد518094 170إعدادي

ر298625 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرابراهيم بشير ياسير 171إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرياش عدنان غازي518805 172إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكروائل باسم ابراهيم296668 173إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد محمود محمد295380 174إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدهللا صباح عبدهللا395544 175إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرصباح وعد خالد297464 176إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرصهيب اسماعيل خليل471847 177إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرابوبكر زياد قحطان297274 178إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرسمير عبدالرحمن سمير395243 179إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمر كامل عباس297330 180إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمر غازي حميد518830 181إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد شهاب احمد557331 182إعدادي

ر عبدالكريم مولة395789 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحسير 183إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد فياض297228 184إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد هشام محمد518717 185إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد صالح296513 186إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرسجاد صباح خالد295223 187إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمر محمد اسماعيل297303 188إعدادي

ر518179 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم حسير 189إعدادي

و297336 س غالب خير ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكران 190إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد منذر فليح417874 191إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد مؤيد صالح297222 192إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي احمد محمود297196 193إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعمر محمد اسماعيل518364 194إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فراس عبود158 195إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكريونس احمد مطر299203 196إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر سالم محمد298979 197إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد فؤاد حمد557361 198إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرصهيب عباس داود417843 199إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرصفاء سعد محمد518086 200إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي موفق صالح518297 201إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمهند عبدهللا علوان416484 202إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمهند كريم محمود398484 203إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد جمال نعمة295316 204إعدادي

ر عصامالدين391216 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد محمدامير 205إعدادي

ر علي عدنان295256 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحسير 206إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرنائل سعد سلمان398165 207إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال محمد393133 208إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل كريم275228 209إعدادي



ر مظفر عبدالوهاب298888 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحسير 210إعدادي

ر557286 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمهيمن منير ياسير 211إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدالصمد حازم عبدالكريم395395 212إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدهللا كريم416215 213إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمهند احمد محمد517964 214إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن زياد قحطان297281 215إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد صباح خالد295750 216إعدادي

ر297307 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد تحسير 217إعدادي

ر299689 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرحيدر محي عبدالحسير 218إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرشبلي ثامر نجم296855 219إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي عبدهللا علوان395439 220إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرتفى ثامر صفوك518792 221إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد ليث عبد417505 222إعدادي

ر298261 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي محمد ياسير 223إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد جسام275218 224إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكراحمد جبار احمد518324 225إعدادي

دين علي92 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عمادال 226إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد ابراهيم517953 227إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمهيمن جاسم مدب518841 228إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعلي صباح كامل472386 229إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكربراء سعد محمد395565 230إعدادي

س رحمان محمد518368 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكران 231إعدادي

232بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن جاسم157

233بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرمحمود لطيف هنون472153

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرعدنان عبد حميد518366 234دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادذكرسفيان مهند شاكر517921 235دب

1ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىايمان بركان عبدالرحمن518833

2ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىسناء مهدي اسماعيل134

3ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىايمان هيثم عبدعلي393202

4بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىعبير احمد ابراهيم517916

5بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىابتسام محمد حسن517958

6بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىعذراء ضياء حميد296679

7بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىايمان ابراهيم محمود417836

8بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىخلود اسماعيل عيفان299289

9بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىسهير حامد عبدالكريم297346

ه سعيد حمود148 10بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىامير

يف275183 11بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىايرس غازي شر

ر اسماعيل294600 12بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىزينة امير

ية محمد رمضان297353 13بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىصير

14بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىنداء كامل صالح518873

ى جاسم كريم392990 15بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىبرسر

16بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرشا رشيد عبدعلي299711

ر518846 17بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرغد عامر حسير

18بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىابرار محمد حسن396028

19بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىانعام داود محسن299447

20بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىهدى موفق ضاجي299644

ه احمد عبدهللا557403 21بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىنادي

ق محمد محمود518301 22بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاستير

23بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىميادة ثامر محمد394940

24بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىزينه محمد فهد296873

25بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىزهراء سعدون فهد557340



ر احمد مكي297515 26بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىلير

27بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرشا صباح هاشم299234

28بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىفاتن فرحان حميد395011

ر417763 29بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىوفاء سعيد ياسير

30بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىمروة اسماعيل ابراهيم298516

31بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىنغم خالد عبداالمير518220

32بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىهدى حرج عباس299379

33بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىميادة طارق اسماعيل396066

34بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىصابرين خميس حمد416633

35بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىهديل سعد خليل296663

36بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىنور عبدالعزيز مجيد395263

37بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىنور فيصل عبدهللا299231

38بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرونق يونس محمد557317

39بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىمها جاسم محمود146

40بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىشيماء اسامة حميد517986

41بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرسل فيصل عبدهللا416905

وار محمد نجم395134 42بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىان

43بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىسمية حسب هللا عبود297108

44بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىشهد طاهر عبدالسالم471886

ي557388 45بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىنور باسم حمود

ة عباس علوان518730 46بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىنادي

47بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاسيل شهاب حمد275217

48بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىعذراء رشيد عبدعلي299716

49بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىغفران نضال خلف472262

50بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرشا صباح كامل471972

51بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىبنان مظهر حسن517948

52بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرنا شاكر محمود418032

53بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرؤى يونس محمد299354

ر شهاب حمد297427 54بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىياسمير

55بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىشهد ستار طلب299698

فت ستار طلب296823 56بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىمير

57بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىزينب يحير ابراهيم517943

58بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىشهد محمد شاكر295981

59بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىشيماء رشيد عبدعلي299719

60بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاية دلف ابراهيم557334

61بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىنرسين سعدون جاسم154

62بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىمروة ستار طلب299705

63بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىمروة ابراهيم محمد518074

64بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىهمسه عادل مجيد405014

65بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىلينة محمد جسام298183

66بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاصالة عبدالسالم عبدهللا299416

67بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىساره شاكر محمود417676

68بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرنا خالد عبيد394471

69بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرويده عباس داود299282

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرغد عبدالكريم ابراهيم396899 70دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىمنتىه عبدهللا مولود295160 71دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىشهالء جمعه احمد299492 72دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىفائزة ثامر ضيدان299403 73دب

قة طه جواد299349 لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىالئ 74دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاشاء مال هللا رحيم296561 75دب

ى صالح احمد299567 لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىبرسر 76دب



لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىساهرة سلمان كاظم518325 77دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىنجاة عباس علوان518789 78دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىانعام علي رسن518379 79دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىزينب جابر محمد518764 80دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىشيماء اسماعيل عباس299394 81دب

ر395951 لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىالهام علي ياسير 82دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىشهد حازم عبدالكريم417655 83دب

ر ستار كريم396056 لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىياسمير 84دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرؤى نجمالدين عبدهللا417894 85دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىشى رعد علي جهاد396800 86دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىنورس عبدالرحمن بريسم299498 87دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىندى خميس عبد417398 88دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرسل باسم هاتف299604 89دب

ة صباح داود296761 لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىفادي 90دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاشاء منيب محمد296769 91دب

ر جميل298357 لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىعائشة عبدالحسير 92دب

ي سليم518749 لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرغد ناجر 93دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىطيف نزار نجم299176 94دب

ر خليل299652 لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىحسناء ياسير 95دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىزهراء اسامة حميد517983 96دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرنا اسماعيل محسن398241 97دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىسناء رميض خضير116 98دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىهالة عباس عبدهللا98 99دب

ى مهدي ضايع299410 لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىبرسر 100دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىميثاق خلف عايد416299 101دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىغسق محمد احمد299108 102دب

ر395621 لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىسناء اسماعيل حسير 103دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرغد حازم عبدالقادر417221 104دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرغدة مؤيد عبود298579 105دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىهبه فالح جاسم299637 106دب

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىنضال داود عنجاص417584 107إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىفاتن ابراهيم خليل518828 108إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىمروة عبداالله نوري417543 109إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىصباح جابر محمد518260 110إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىغصون عماد خزعل418086 111إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىايناس سلمان عالوي299343 112إعدادي

1ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىميس عطاهللا وحش396906

2ماجستيرالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىوئام محمد قيس114

لوم عاليالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىامنة جمال محمد518797 3دب

ار قصي395659 4بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىقمر رصر

5بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىمروة عبيد عبدهللا398376

6بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىزينب شهاب احمد299174

7بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىسحر عمر محمود299472

8بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرفل صالح عباس297168

9بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىمريم صباح تركان417524

10بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىضح عبدالجبار حمزة297486

11بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىصفا علي عون297178

12بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىعبير محمود احمد299673

13بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرسل فاروق فؤاد297461

ر علي395667 14بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىميسم حسير

15بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاية عماد سامي296754



16بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىسؤدد سعد احمد299707

17بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىسميه رعد عبدهللا417770

18بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىمروة رشيد احمد518775

19بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىريم شاهر احمد518321

20بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاسيل رشيد احمد518823

21بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىعفراء عبدالهادي جاسم299297

ال عبدالقادر محمود294536
ُ

22بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىع

23بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىصبا ضياء احمد299666

24بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىندى صالح احمد472285

ي517904 25بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىامنة محمدصالح غرتر

ج ابراهيم كريم396845 26بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاري    

27بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىمروى محمد جاسم298924

28بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاسيل عزيز شكر472307

29بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىنور صباح تركان417517

30بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرنده طالب ثابت557339

31بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىعائشة محمد زكي398366

ن297259 32بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىايمان حازم مردا

33بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىهبة جمال محمد395763

34بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاشاء علي رسن297191

35بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىسيماء رحمان محمد396715

36بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاسماء جبار علي297439

37بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرشا عامر خليل472109

38بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىسارة اسماعيل خليل472118

39بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىهناء ابراهيم محمد517957

40بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىمنار عبدالكريم ابراهيم518824

41بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاراس زياد جميل299387

42بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمود شكر299555

43بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاية ضيدان سلمان518817

ر416522 44بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىمريم كريم حسير

ة علي احمد102 45بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىمنير

46بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىسارة محمد علي395646

ر عزيز علي398307 47بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىيقير

48بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرقية يوسف عبدهللا517965

49بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىمريم عبدالحميد عبداللطيف296896

50بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىيرس عارف داؤد297113

ام275208 51بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىنورة ثائر دح

52بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرغدة فالح كريم297514

53بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىهديل خضير عباس396647

54بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاسيا سعود عزيز472077

55بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىميس ضياء احمد299241

56بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىشذى محمد محمود472283

57بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىنور حازم شحان396784

58بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىسالي عمر محمود299469

59بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاسيل سعود عزيز472032

60بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاالء ماهر جمال395627

61بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىدعاء صالح حسن99

62بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىمريم رعد عبدهللا417802

63بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىشهد خالد عبيد297041

64بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىهديل محمد موس396606

65بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالكريم مولة417744

66بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرحمة شار قصي557268



لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاية محمد علي394812 67دب

ر حسن417869 لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىشهد عبدالحسير 68دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىزهراء ثامر احمد472146 69دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىالزهراء عبدالغفار عمر557389 70دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرفل باسم هاتف275230 71دب

لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىجواهر جاسم محمد396743 72دب

ر417915 لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىنىه سعد حسير 73دب

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاسيل عبود محمود297204 74إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى عارف داود296927 75إعدادي

ي299210 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىريمان وسام ناجر 76إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىهيا عامر سبع295334 77إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرانيا شاكر محمود297529 78إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىوسن خضير عباس518875 79إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىلينا مثير عبدالفتاح296811 80إعدادي

ر محمود296860 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىتبارك حسير 81إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرشا ابراهيم محمد518238 82إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرغد ابراهيم محمد295059 83إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىتقوى ماهر عيادة297128 84إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىفجر اياد احمد297383 85إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىوالء اياد خزعل297533 86إعدادي

ية محمد صالح557293 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىدان 87إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاالء ابراهيم محمد518083 88إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىعلياء عبدالرضا محمد417359 89إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىاشاء مؤيد عبود299453 90إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىامنة قحطان عدنان296185 91إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىمريم بشار عبدالجبار299506 92إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىسارة محمد خلف297014 93إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىرسل محمد خلف297001 94إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىحال جبار نجم392775 95إعدادي

ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىهديل جمال محمد417999 96إعدادي

97بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىسناء اسعد جاسم398329

98بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىنضال فاضل مظهر297454

99بكالوريوسالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىهدى محمود علوان398204

ي392867
لومالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىشذى هاشم راصر 100دب

اب395591 ةالغزاليه131048الكرخ-بغدادأنيىزينب هادي ذي 101إعدادي

ي397465 1دكتوراهأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرقصي عبيد حماد

2دكتوراهأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمصطفر منير فرحان397820

3ماجستيرأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرماجد محمد احمد314

4ماجستيرأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعدي حسن محمود560746

5ماجستيرأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرصادق جعفر رمضان301

6ماجستيرأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد عاجل فارس379

ي273661 7ماجستيرأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرباسم محمد حمود

8ماجستيرأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد فياض نايف295

9ماجستيرأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمنار عبدالجبار عباس397810

10ماجستيرأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرحسام ربيع حامد557594

لوم عاليأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرحردان كاظم احمد344 11دب

12بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعمار محمد عبد397638

13بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعبدالرحيم قاسم عبدالرحيم397459

14بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرصباح جبوري علوان390148

15بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرموفق عدنان احمد557665

16بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمهند شحاذة حمد390732



17بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرماجد حميد علي400

18بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم جبار393

19بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرجمعة احمد محمد389734

20بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعقيل علي كديو397628

21بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرحسن لطيف محمد319

ول حسن397517 22بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرحسن عاك

23بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمنتض قاسم عبدالرحيم335

24بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعلي محسن كاظم557781

ر سنيد268 25بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرخالد حسير

26بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعباس احمد صفر358

27بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد عزاوي احمد397491

28بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعيىس كزار شالل342

29بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد عزاوي احمد273605

30بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرامجد حميد خلف273554

31بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمؤيد عبد نوار473954

32بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرحارث جاسم محمد557780

33بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكررائد شدهان رشيد473918

34بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعمر احمد زبار299906

35بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرياش فؤاد عبدالرحمن390420

36بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرنوار عبد جبار279

ر علي390840 37بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

38بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعالء فياض نايف296

ي273613 39بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرسعد محمد حمود

40بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعمر غالب سلمان299809

ي375 41بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرياش خضير حماد

ي397603 42بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعصام عبيد حماد

43بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمصطفر هاشم ساير283

44بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعامر ابراهيم ساير270

45بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكربكر حسن عبدهللا390766

46بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد عبود399

47بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكررسول عباس علي396040

48بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن رشيد محمد292

49بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرفؤاد احمد فهد390750

50بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرصباح محمود خلف389608

51بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد عبد جسام355

52بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعمر ثائر عالوي395798

53بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن فليح557747

54بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد صباح عبدهللا310

55بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد رياض منصور473908

56بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرانمار سالم خضير557750

57بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعدنان هادي حماد273560

58بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عماد اسماعيل275

ي397717 59بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرطارق سالم حمود

ر320 60بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرحيدر عبد حسير

61بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرثامر علي ابراهيم405

62بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد حامد عبود401

63بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكركرار رياض علي473960

64بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعلي عبداللطيف عبدالحميد390739

ي273680
65بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرحارث سعد مفصر

66بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد شحاذة حمد557775

67بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد273650



68بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم اطعيس273689

69بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعمر احمد حمزة557725

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد مصطفر ابراهيم273600 70دب

اب فياض397586 لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعلي ذي 71دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد زيدان396 72دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرخليل نصيف جاسم299877 73دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكررائد اياد معلن338 74دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرسعد احمد عطية273630 75دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعباس عايد رشيد272 76دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمشتاق طالب تركي473940 77دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد ماجد محمد273625 78دب

ر396098 ر علي حسير لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرحسير 79دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمصطفر عدنان عبدعلي557686 80دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي هندي396072 81دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل علوان390723 82دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد عايد جياد473905 83دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمصطفر عايد جياد473901 84دب

ر صالح هاشم386 لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرحسير 85دب

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرغسان فرج علي557604 86إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرصالح هاشم صالح398 87إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرطارق ضاجي حمد316 88إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرصالح لفته كاظم397790 89إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمؤيد شحاذة حمد397732 90إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرشعالن ابراهيم ساير315 91إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد شكر خلف377 92إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد علي احمد557753 93إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد مصطفر ابراهيم299868 94إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرهاشم عبدهللا سليمان323 95إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعدي علي ابراهيم473951 96إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرزيد محمد عبود273672 97إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن مجيد خضير473921 98إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد طه ضاجي390527 99إعدادي

1ماجستيرأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعمر سعيد خليفة308

ر محمد287 2بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

ر352 3بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرحسام كاظم ياسير

4بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد جميل كاظم397556

5بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكربهاءالدين منذر اسماعيل274

6بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمهند محسن عايد328

7بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد هاشم عبدهللا334

8بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرميثم عطية مهدي557778

ر احمد394 9بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

10بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراسامة محمد عبد299827

11بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعلي هاشم نايف267

12بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعثمان وليد عزيز273578

ر قمر299837 13بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

14بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعادل طالب تركي273590

15بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد عبد285

16بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرياش عبدالرحمن محمد273547

17بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكروسام منصور حميد346

18بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد علي عباس390757

19بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرانمار جمعة احمد282



ر مجبل271 20بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد ياسير

21بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد طه حسن557752

22بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم محمد397527

23بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمصطفر ثائر ابراهيم339

24بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد عباس خضير353

25بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل نجم311

26بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرسيف الدين شاكر حميد309

27بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعمر احمد عبد286

28بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكريوسف شعالن صير397760

29بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعلي غالب خليل397564

30بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمود عودة273597

ب غسان قمر557733 31بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرادي

32بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعمر محمد جالي557762

33بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح خضير273669

34بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد سعد عبدالمجيد557661

35بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكررامي عزيز جدوع273572

36بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعثمان طالب تركي473925

37بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد غازي فيصل403

ي365 38بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد محمد حمود

39بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعلي خالد عليوي293

40بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد وليد فاضل273

41بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعلي حمزة زغير349

42بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمهند جاسم محمد382

43بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد حاكم فيصل557767

44بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمروان صعب عودة390789

45بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعلي جمعة خليل397476

46بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمصطفر رياض جبار557576

47بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرسيف علي خلف557788

ي273652
48بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمهند حامد شاتر

49بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرياش مهدي خلف364

50بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد ناظم حميد397695

ر475290 51بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعمر علي حسير

52بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد جير273549

53بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمصطفر سمير مهدي273683

54بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراوس طه حسن557657

55بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكريوسف فاضل نجم321

56بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد جاسم397659

ي376 57بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرحميد جياد حماد

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمثير اسماعيل محمد299891 58دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرحسن محمد نعمة557592 59دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكربهاء علي هندي396051 60دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمهند علي شيحان473945 61دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد طالب نجم389977 62دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعمر غازي محمد390 63دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعالء خلف حماد279751 64دب

ر384 لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسير 65دب

ر علي557680 لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 66دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد حسام عبيد369 67دب

ور صباح شحان396144 ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكران 68إعدادي

ر نجم عبد306 ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرحسير 69إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرغانم محمد جاسم473846 70إعدادي



ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمصطفر وسام نجم299896 71إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرجاسم عبد داؤد390222 72إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرامجد خالد سنجار557673 73إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراسامة محمد لطيف371 74إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمصعب محمود عودة557641 75إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد صالح هاشم385 76إعدادي

ي303
ر

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكروليد عبدالكريم شوف 77إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد حسن محمد300 78إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عبد389380 79إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمصطفر رعد محمد473892 80إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن سمير سالم281 81إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرصفاءالدين منذر اسماعيل278 82إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سمير سالم280 83إعدادي

ل397749 ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعمر بالل عاد 84إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد لطيف390031 85إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعلي لفته جاسم330 86إعدادي

ر خلف389701 ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 87إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد شعالن ابراهيم336 88إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عيىس كزار390708 89إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرياش رافع خليل395726 90إعدادي

ر557667 ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرسجاد عادل حسير 91إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرجاسم احمد جاسم397505 92إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعلي هيثم حمد299859 93إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمصطفر شحاذة حمد396059 94إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد عامر محمد396031 95إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرجمال علي فالح326 96إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراسحق محمد ابراهيم354 97إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعلي ضياء صبار299852 98إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرصالح الدين عايد جياد473873 99إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرخالد حسن قمر273637 100إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعباس نجم عبد299960 101إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالخالق لطيف557774 102إعدادي

ر380 ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمصلح عالء حسير 103إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبد جسام356 104إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعلي فالح جاسم343 105إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار حميد557772 106إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمصطفر سالم ابراهيم397682 107إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد خميس حمد473888 108إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكريحير سمير سالم337 109إعدادي

ر صباح شحان396129 ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرامير 110إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عايد جياد473877 111إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرصفاء هاشم نايف299946 112إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكراحمد سالم ابراهيم299937 113إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرفراس عادل عطية397768 114إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح مخلف284 115إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمثير مصطفر شهاب390098 116إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد نعيم سليمان273622 117إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكريونس احمد فهد273656 118إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرجعفر محسن محمد313 119إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعمر غايب محيميد557568 120إعدادي

ر299966 ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرقاسم رحيم حسير 121إعدادي



ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعلي محمد جالي557724 122إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكريوسف احمد غازي390520 123إعدادي

ي557649 ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرايمن محمد غرتر 124إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرسيف ثامر محمد557651 125إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرياش طه ضاجي390533 126إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمود حسن محمد299 127إعدادي

128بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعدي عيادة جاسم327

129بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرضا كاظم370

130بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرحميد لطيف عايد390692

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرعادل مذري خليل273686 131إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادذكرقتيبه عبدهللا منصور475359 132إعدادي

لوم عاليأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىسعاد ماجد احمد390818 1دب

2بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىشفاء خضير عباس402

3بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىجنان قاسم محمد473898

4بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىلمياء عياده جاسم318

ر جير390778 5بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىهمسة حسير

6بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىايناس غسان هاشم291

7بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىرجاء خضير عباس273584

8بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىهبة جبار حميد557769

9بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىكفاية محمد عبد389909

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىبتول منىسي عيىس383 10دب

ى جاسم محمد390699 لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىبرسر 11دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىسناء ابراهيم حمد273695 12دب

ى راسم علوان397549 لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىبرسر 13دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىجهان هشام عبدهللا395 14دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىنجاة عبدالمنعم محمد557785 15دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىوسن علي احمد396149 16دب

ر علي557770 لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىغفران تحسير 17دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىاشاء احمد ابراهيم397541 18دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىهند شكر خلف378 19دب

ية ماجد احمد557622 ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىخير 20إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىنعيمة علي نايف397835 21إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىزينة عبدالكاظم مصطفر397594 22إعدادي

1ماجستيرأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىحوراء خلف عايد273617

2ماجستيرأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىزينب قاسم محمد273707

ق عامر محمد557743 3بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىاستير

4بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىاشاء فياض نايف297
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5بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىمها ضياء عبدالباف

6بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىرشا محمد عبد348

7بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىنور ضياء صبار273665

8بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىسارة هاشم عبدهللا332

وق خالد عليوي329 9بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىشر

10بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىنورا محمد عبد331

11بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىمروه عيىس كزار340

12بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىزهراء اكرم هالل390807

13بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىمريم جاسم عبد273643

14بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىهبه خالد جير557764

ول557756 15بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىمنار سعد عاك

16بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىاسيل جاسم محمد389792

17بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىمروة خالد جير391

س رائد محمد557783 18بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىان



19بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىنور عامر محمد557754

20بكالوريوسأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىختام خضير عباس397740

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىهديل محمد عبد392 21دب

ر387 لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىشيماء رحيم حسير 22دب

ر404 لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىغفران بهاء حسير 23دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىسحر احمد خضير279576 24دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىرغد سعيد فرحان397618 25دب

لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىنبا احمد خليل273704 26دب

انا هاشم عبدهللا325 لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىدي 27دب

ر388 لومأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىعلياء رحيم حسير 28دب

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىسحر ناظم حميد395952 29إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىهدى هشام عبدهللا473932 30إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىاطياف علي رشيد557740 31إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىمريم داؤد سويلم473833 32إعدادي

ر كاطع395662 ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىتبارك ياسير 33إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىمريم حمزة زغير350 34إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىضح ضياء صبار299843 35إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىميس عدنان عبد302 36إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىسنا غازي محمد389 37إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىمريم علي عبد299973 38إعدادي

فال صباح شحان397573 ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىان 39إعدادي

ول557615 ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىتبارك سعد عاك 40إعدادي

ي273702 هام حسن هاد ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىري   41إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىندى عبدالمنعم محمد557786 42إعدادي

ةأبو غريب131049الكرخ-بغدادأنيىميسون محمد عبد389503 43إعدادي

1دكتوراهالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي مجدي عالوي556107

2ماجستيرالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد مضحي261526

3ماجستيرالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرسامر شعالن صالح261193

ر كرابيت391149 4ماجستيرالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد ارمير

5ماجستيرالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالجبار احمد261359

6ماجستيرالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرماهر شعالن صالح261123

لوم عاليالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرجاسم عودة فياض472310 7دب

لوم عاليالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرماجد حميد خضير1981 8دب

لوم عاليالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد عصام عبيد293080 9دب

10بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراسماعيل خلف عبيد292608

11بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرابراهيم اسماعيل فياض758

12بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرستار غضيب صالح402277

13بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكربطاح حامد فرحان292549

14بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرنعيم جواد كاظم556108

15بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي عبد حسن1004

16بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرصالح عبد عرموط402300

17بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد عبد عبدهللا714

18بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي عبيد حسن261725

19بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرسامي عبيد حسن968

20بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرصالح احمد وهيب523568

21بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراياد كامل مربط683

ر منصور390925 22بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعزيز ياسير

ر402115 23بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرنبيل خضير حسير

ر علي عمران472383 24بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحسير

ر فياض2110 25بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكروليد ياسير

ي مطلك391244 26بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرخالد حرتر



27بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد علي عمران390917

ر حمود390814 28بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرفاضل حسير

29بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمهند جميل محمد750

30بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن احمد جاسم803

ي1928
31بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد عباس منحر

ر نعمة1011 32بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمود ياسير

33بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرطارق شمال احمد472428

34بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرثائر حسن شحاذة401882

35بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد اسماعيل خليل401816

ر عليوي1015 36بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرخالد حسير

37بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي مجيد حميد472344

ف401698 38بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم خضير مرسر

39بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرارشد حميد شهاب463296

40بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر شعالن صالح261600

41بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراوس محمد صكب633

42بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمود خضير حمزة391351

43بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمار احمد علوان964

44بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد شاكر مجباس401750

ر سعيد ياس401831 45بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحسير

46بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد جبار261711

47بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحيدر كريم نارص1975

48بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمظفر كريم خضير261481

49بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر عادل علي1943

50بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر احمد كامل401808

51بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي صالح حسن972

52بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمهيمن احمد صكب261363

ي اسماعيل402162
53بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر حفى

54بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرسعد عبيد عباس293096

ام محمد261823 55بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد دح

56بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرلقاء حميد محسن789

57بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكربارق مهدي حبتور405151

58بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعامر حامد صالح292096

59بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرساهي احمد عبود523563

60بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرشمد سليمان مهدي390942

ي523598
61بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمؤيد بدر عبدالغير

62بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرولي كريم عيدان671

63بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد شاكر احمد746

ر عصفور292793 64بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكريعقوب حسير

وي261408 65بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد جياد بدي

66بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكررعد مشكور احمد552618

67بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي صالح احمد401823

68بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمازن صباح فارس523580

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل مرزوك292061 69دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكررسول عبد فياض624 70دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرجواد كاظم خضير1937 71دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرخضير محمد زاير523560 72دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرنجم عبد مطر1989 73دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحسن مصلح ضامن472036 74دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحسن فياض نايف1900 75دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد غضيب كاظم783 76دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم داود806 77دب



لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فزع عرموط390961 78دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعماد جواد كاظم1922 79دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالواحد دروش حامد261478 80دب

ي خضير402204 لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمالك ناجر 81دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد صبار مصطاف523376 82دب

ونوار472433 لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي اب 83دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكررزاق فزع عرموط391164 84دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعالء كريم عطية953 85دب

ي391143 لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرقادر غزاي حماد 86دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرصالح حاتم عناد1022 87دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرسالم محمود عودة523571 88دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرنوري علي محمد261421 89دب

ر402030 ر علي عبدالحسير لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحسير 90دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعماد عبدهللا جاسم390802 91دب

ر292160 لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد اياد حسير 92دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرزياد فالح حسن260886 93دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن رشيد هندي401997 94دب

ر علي261514 لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكروسام حسير 95دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي خالد ابراهيم260905 96دب

ر556126 لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي اسماعيل حسير 97دب

ف402286 لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرياش خضير مرسر 98دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكررعد كريم محمود956 99دب

ر محمود786 لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعالء حسير 100دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرسعد عباس احمد732 101دب

ر261617 لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراركان شالل حسير 102دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكررياض احمد الجح391700 103دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح اسود973 104دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي حامد الحج291959 105دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعامر نوري علي523565 106دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر خضير حبيب402342 107دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرجاسم عبدالرحمن عبدهللا402328 108دب

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرسعد عبدالكريم داود523399 109إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرخالد احمد جاسم402044 110إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرصباح جابر علي260961 111إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمؤيد فاضل علي523585 112إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرشالل دواي عبطان401648 113إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر صالح احمد404388 114إعدادي

1ماجستيرالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرخالد عبد محمد261521

2ماجستيرالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعالء عطاهللا صبح261274

3ماجستيرالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر نجم عبد556051

4بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرسالم سعدون حميد260930

5بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي اياد عبدالرحمن260948

6بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عمر نصيف951

ي اسماعيل392357
7بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرابوبكر حفى

8بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكررافع عبدالستار عبدالكريم1914

س261606 9بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي ثائر مردا

10بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر علي عبدهللا261667

ر فرحان712 11بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرناظم ياسير

12بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر مجيد حميد261354

13بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر عدنان عبد261070

14بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحيدر علي عبد472363



15بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرجواد كاظم احمد292679

س خوام اسماعيل1924 16بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكران

17بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرسعد صباح حسن401944

18بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكربراء عبد حمد404315

ي دلف261797
19بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد راصر

ر556101 ق كامل حسير 20بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراستير

ر689 21بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرياش عمار حسير

22بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحسام كريم غضيب391263

23بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد غضبان خليف802

24بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي منعم عبيد999

25بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي رحيم دلي402137

26بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرماهر صباح اسعد293173

27بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمود محمد عدنان1926

28بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن هادي غضيب292479

29بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراسامة رجاء جميل260978

ر401605 30بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي خضير حسير

31بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمود غضيب كاظم781

32بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد خميس علي261432

33بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرياش جبار عبدهللا292143

34بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمهند خميس محمد472416

35بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرشمد ماجد مقداد1960

36بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمار شمال احمد261742

37بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فاضل رشيد1944

38بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد عيد خلف780

39بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكررعد طاهر خلف392319

40بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمود ماجد محمد261836

41بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد مهدي خلف687

ر علي محمد391380 42بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحسير

43بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراياد جواد كاظم391342

44بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحمد عباس صالح404425

45بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد جبار1990

46بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرجهاد ظاهر عبدالحسن291940

47بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكركمال سعدون حميد260914

ر علي293160 48بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

ر علي472373 49بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

ي391127 ر 50بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكريوسف ابراهيم عنير

51بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد محمود685

52بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي كريم نارص1973

53بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرفراس جبار خليل261265

54بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد طه محمود805

55بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعدنان ورور خضير261686

56بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرصالح محمد جاسم404359

57بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرقحطان ورور خضير261695

ي صالح1942 58بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد ناجر

59بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالكريم ابراهيم556104

60بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن مشعان عبيد391222

61بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد حاتم نعيم261051

62بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكربهاء جاسم عودة523594

63بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرخلدون ربيع رحيم401691

ر261488 64بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد حسير

ر391370 65بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي حسير



وب ابراهيم مهدي556111 66بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراي

67بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرخالد جياد احمد556094

68بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكربارق نعمة عباس1909

ام محمد401794 69بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد دح

ي صالح293090 70بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد ناجر

71بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرياش عدنان محمد472388

72بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي عيد خلف773

73بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر اسماعيل حمزة1948

74بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي بشار خالد261306

ق402234 75بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرباسم لطيف مرسر

ر292896 76بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر احمد حسير

77بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر رجاء جميل472357

78بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرصالح مشعان متعب261255

79بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد محمد عبد797

80بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح احمد292627

81بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمود حميد خضير472352

ي ابراهيم392337
82بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرسامر هاتر

83بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمهند مجيد ترف391323

ر صالح حسن971 84بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحسير

85بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي اسماعيل محمد402354

86بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن نافع ابراهيم472404

87بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر اسماعيل محمد402218

س ستار خليل392364 88بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكران

89بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعامر جاسم محمد959

اب اسود994 90بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم ذي

91بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكروسام نزال عويد757

92بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعباس غسان جواد390886

93بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد فهد402248

94بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي شاكر عبيد293214

95بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمود احمد عمران392307

96بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالنارص صالح سالم556007

97بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحسام نزال عويد391233

ر556099 98بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحيدر حسن حسير

99بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرخالد جمال علي1012

100بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر نوري جاسم1017

101بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرسيف محمد جاسم390761

102بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعباس علي حسن292032

103بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر مجيد ترف391316

104بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرشفاء سكر عبد969

105بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد قحطان عبد261248

ر منعم عبيد1001 106بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحسير

107بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر شمال احمد261733

108بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد مطر1984

109بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد سالم261720

110بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير عباس261638

111بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمروان صالح احمد292648

112بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد هاشم علي391386

113بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي نارص عراك261095

114بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرطه عبد طه293128

115بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي رعد عبدهللا692

116بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي غازي هالل730



117بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر جاسم محمد261438

118بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر ابراهيم جاسم401786

119بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمهند محسن مصلح472040

120بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر طه محمود796

121بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحسن كاظم حسن523579

122بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرخالد وليد طهماز260848

ر نايف261417 123بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

124بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرهيثم نافع ابراهيم472399

125بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرايرس محمد حماد952

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد فؤاد تاية292567 126دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرسعد كريم محمود1904 127دب

ر261229 لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر كامل حسير 128دب

اب ندى261816 لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي ذي 129دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمار غالب كريم950 130دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد شمال احمد261751 131دب

ر261472 لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد ضياء حسير 132دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرفاضل علي حسن801 133دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن اياد عبدالرحمن401590 134دب

ر مهدي401708 لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر حسير 135دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرماجد حميد محمد404954 136دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرايهاب فالح شحان293092 137دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي يحير مصطاف663 138دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرغسان علي سعد401670 139دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرظاهر ندى احمد696 140دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرليث محمد عبيد261348 141دب

ق261627 لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرجاسم لطيف مرسر 142دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرامير حسن عبدهللا778 143دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد رعد عبدهللا694 144دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي صباح فرهود402103 145دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرشهاب حميد شهاب406035 146دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم فياض1938 147دب

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر اياد حمدان261556 148إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرابراهيم هادي احمد261561 149إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عزيز محسن1908 150إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرامجد محمد خلف1916 151إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمثير خالد غازي391228 152إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد سعدون علي291916 153إعدادي

ي دلف392173
ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرليث راصر 154إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود جير401766 155إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراسماعيل خضير شايع261658 156إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمعاذ احمد خليل556113 157إعدادي

ف556027 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي لطيف مرسر 158إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي محمد علي401906 159إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمناف سالم اسعد261459 160إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرهمام علي سلمان1930 161إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعادل احمد باسم523583 162إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحسام صباح عبيد405209 163إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكربكر حسن علي756 164إعدادي

ي960 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالهادي تركي هاد 165إعدادي

ر فياض1946 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكربشار ياسير 166إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرظاهر محمد عواد261503 167إعدادي



ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرنوري سمير خليل390897 168إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكريوسف مناف علوان261449 169إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن نعيم جواد556109 170إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرليث سالم اسعد292966 171إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرليث كريم ياس391637 172إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر نجم عبد293071 173إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكروائل اركان حبتور523354 174إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا احمد293169 175إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرماهر سامي علي261571 176إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد عمر نصيف991 177إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر عادل عناد1025 178إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد يوسف علي261444 179إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحيدر علي فاضل1964 180إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمروان اسماعيل عباس392187 181إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمازن غالب فيصل1917 182إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكروليد خالد غازي391408 183إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر عدنان طه523410 184إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن علي عبيد404556 185إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح مهدي556096 186إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمشتاق خميس حمد405223 187إعدادي

ر ابراهيم472338 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحسير 188إعدادي

ر800 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم ياسير 189إعدادي

ر علي293139 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 190إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد جبار472181 191إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد اياد عبدالرحمن392345 192إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي محمد هيل405199 193إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحيدر خضير محمود2409 194إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي خلف291880 195إعدادي

ر جرو292381 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 196إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر احمد عباس1977 197إعدادي

ر علي261774 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرصدام حسير 198إعدادي

س صالح عبد402314 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكران 199إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالملك سعد نجم391536 200إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم ياس391602 201إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي محمود جير401759 202إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر سليمان خلف391192 203إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد علي خضير1951 204إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكريحير ضياء خضير737 205إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد صالح حسن787 206إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر محمد مهبول261494 207إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر جميل محمد621 208إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكريوسف صباح علي402146 209إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرسجاد محمد عدنان261297 210إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد علي خضير390860 211إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد عزيز محسن523420 212إعدادي

ر خضير556034 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد ياسير 213إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي احمد خلف292025 214إعدادي

ام261674 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرصالح اياد اده 215إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراثير مهيل عيال260839 216إعدادي

ر260853 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي حسير 217إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد صكب630 218إعدادي



ي292772 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرقحطان يعرب حرتر 219إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمرتصر عبيد شحاذة472422 220إعدادي

ر392278 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن زياد ياسير 221إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد علي خلف1007 222إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرسيف بشير محمود556123 223إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر فريد عبدهللا261706 224إعدادي

ي دلف1927
ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد راصر 225إعدادي

ر523414 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرنمير عيىس حسير 226إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد سالم عيىس401965 227إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي محمد خضير261314 228إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر عمار محمود556118 229إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم فاضل عبيد292868 230إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرليث عالء خضير734 231إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسن755 232إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر صباح جير392292 233إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرخضر محمد عبدهللا293094 234إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراسامة سامي طه1949 235إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكروليد فؤاد غضيب292451 236إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرشهاب عبدالكاظم حمد404943 237إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعماد احمد كامل401776 238إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرماجد حامد صالح293091 239إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمهند نجم عبد293077 240إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرالمصطفر عادل عناد401680 241إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرليث عامر نعمة391809 242إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد يحير مصطاف715 243إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرياش سعود نارص401657 244إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرخالد جمال نارص1920 245إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرماهر كريم علي401985 246إعدادي

م بشار خالد261342 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراده 247إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرليث ياس خضير405066 248إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد سامي اسعد261289 249إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي سالم ابراهيم392224 250إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحسن اياد عبدالرحمن292880 251إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق عادل عناد404969 252إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمعن صباح فارس392373 253إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحمزة عباس صالح261586 254إعدادي

ور صباح فرهود293102 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكران 255إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمهدي صالح بدر957 256إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم محمود261451 257إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي محمد402187 258إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرطارق عزيز عجيل292831 259إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعلي حردان اسعد261763 260إعدادي

ر خضير292426 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكروسام ياسير 261إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكربكر احمد عبيد261594 262إعدادي

ام حردان اسعد292315 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراده 263إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد صالح عطاهللا392239 264إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد عالوي خضير556092 265إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر جابر علي391403 266إعدادي

ام عبيد798 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمد دح 267إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد1979 268إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرليث احمد جرو717 269إعدادي



ر962 ر مشعان حسير ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحسير 270إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد صائب عالوي292433 271إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرسعد شالل لياج292509 272إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالمنعم عصام عباس1939 273إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن فضل دلف404285 274إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمقداد حامد عطية1986 275إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمحمود علي خضير261323 276إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمصطفر اسعد حمزة292357 277إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر محمود فضيل390848 278إعدادي

اب محمد261553 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمنير ذي 279إعدادي

280ماجستيرالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرناظم عبد مشعان474556

281بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرسنان محمد اسماعيل261649

282بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرهادي اسود جاسم261413

283بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرظاهر عبدالحسن عليوي1010

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محسن حمود961 284دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرمنذر اسماعيل جاسم293159 285دب

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرصالح بدر خميس958 286إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكراحمد خميس جاسم1959 287إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمر محمد اسماعيل261654 288إعدادي

ح523574 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرعمار محمود فري     289إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد عبود390906 290إعدادي

1ماجستيرالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىالهام زيد عبيد260893

2ماجستيرالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنور فالح حسن716

لوم عاليالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىباسمة محمد مجيد391360 3دب

4بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنرجس اسماعيل فياض291904

5بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىسهاد جبار حبيب405036

6بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنرسين ابراهيم عبد261510

ي401626
7بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىسناء محسن حبيير

8بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىلقاء حمدان جاسم402175

ف احمد390835 9بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىاقبال ردي

يمة292765 10بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنداء علي ارح

11بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىضح علي عبدهللا390781

12بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىاوراس محمد صكب646

13بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىدعاء قحطان عبد402262

ر علوان726 14بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىرنا حسير

15بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىعلياء نزار علي261464

16بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىرنا محمد عبداالمير1952

17بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىهديل سالم ابراهيم392230

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىرنا رعد جاسم404881 18دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىناهدة ابراهيم جسام698 19دب

ر748 لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىسيناء عبيد حسير 20دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىهيام جاسم محمد667 21دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىصفا عبدالجبار احمد392076 22دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىمريم بدر ابراهيم401615 23دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىرقية محمد علي291947 24دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىايمان هادي عباس718 25دب

ام1913 لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنور اياد اده 26دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىوسن كريم حميد390952 27دب

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىلمياء علي جواد261237 28إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنور سعدي خزعل392299 29إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنورة سامي مطر261730 30إعدادي



ي391157 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىرندة نهاد صير 31إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىرؤى مجيد خضير472329 32إعدادي

ر علي292490 1ماجستيرالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىسحر حسير

2بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىسناء زامل شويش1905

3بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىوداد نزار علي261462

4بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىليل منصور عراك1966

ر حميد عبدالخالق523382 5بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىحنير

6بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنور سعد نجم391780

7بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىاشاء خالد احمد402084

8بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىمروة عليوي جاسم523385

9بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىبيداء عبيد محمد955

ر عبيد293184 10بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىاية حسير

11بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىسارة علي عبد293132

12بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىرشا محمد عبداالمير1957

ر391239 13بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىسحر علي حسير

14بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنور صباح فرهود391198

15بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنضال عبد كاظم401927

ر392327 16بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىحوراء علي حسير

17بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىضح فالح حسن711

18بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىرسل محمد عبداالمير1955

19بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىامال صالح محمد665

20بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىرفل محمد عبداالمير1954

21بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىرغد صالح محمد291867

22بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىامل منصور عراك1971

23بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىبيداء عيد خلف774

24بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىسىه طعمة هاشم713

25بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىسىه احمد عراك679

26بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىشفاء عيد خلف776

27بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىاميمة قحطان عبد261284

ر عبيد260882 28بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىايمان حسير

29بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىمير منصور عراك1969

30بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىزينب مثير كاظم1982

31بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىدعاء علي عبد402010

32بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىايمان سعد عزيز523406

33بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىشهد صالح محمد291849

34بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىابتسام عبد كاظم401917

35بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىسارة ابراهيم عبد391257

36بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىايمان منصور عراك954

37بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىضح طالب راهي523342

38بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىامل عبد خربيط391335

39بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىرسل احمد جرو728

40بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىمريم محمد وحيد1915

ر عبيد260867 41بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىاالء حسير

42بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىسلوى خالد احمد402054

43بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىحوراء عصام عبيد293224

ي خضير405165 ة ناجر 44بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنادي

45بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىاالء سعد عزيز523590

ق قحطان عبد292951 46بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىاستير

47بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىزمن سعدي خزعل392193

48بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىاشاء خزعل عبيد662

49بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىاشاء منصور عراك1967



50بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنور عدنان عبد261082

51بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنرسين خالد احمد402068

ر علي261612 52بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىابتهال حسير

نه صباح فرهود391187 53بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىدي

54بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىسارة جبار عبدهللا292527

55بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىوسن محمد ابراهيم1899

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىتفى علي عبدهللا390790 56دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىايمان سعدي علي390970 57دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىندى جهاد محمد2096 58دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىدعاء هادي عباس725 59دب

ر مهدي401714 لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنور حسير 60دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىهند كاظم جمعة966 61دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنرسين سليمان مهدي390867 62دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنور رحيم مشكور523556 63دب

اق فاضل جسام390933 لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىاشر 64دب

لومالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىاشواق فاضل جسام391566 65دب

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىالهام جاسم محمد669 66إعدادي

ي391207 س خالد حرتر ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىان 67إعدادي

ي عباس292040 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنور ناجر 68إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىفرح عبداللطيف حميد739 69إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنبا كالي سالم391393 70إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىازهار خالد احمد556012 71إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىمنار سعد نجم390875 72إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىسماح عدنان طه523409 73إعدادي

ر احمد سليمان291980 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىحنير 74إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىافان علي عبيد260939 75إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىمريم صباح عبيد401639 76إعدادي

يدة292592 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىسحر كريم شر 77إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىاالء ابراهيم عايد1978 78إعدادي

ة علي عبد1031 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىسمير 79إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىطيبة عبدالكريم ابراهيم556116 80إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىايمان خالد مشعان261808 81إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنور زياد طارق967 82إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىهاجر فالح حسن709 83إعدادي

ة عادل يونس261331 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىامير 84إعدادي

ة جاسم محمد673 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىفادي 85إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىاشاء صالح محمود292008 86إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىتقوى عماد تاية754 87إعدادي

يا عصام عبيد292129 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىدن 88إعدادي

اس صالح نوري292049 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىنير 89إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىزينب صبار جواد292922 90إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبدالكريم عباس261206 91إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىغصون احمد عراك681 92إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىهبة جبار خليل261680 93إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىايناس صالح نوري292043 94إعدادي

95بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىحمدية نارص علي390768

96بكالوريوسالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىدالل محمدعلي جودة391734

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىهند حسن علي صالح965 97إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىلمياء تاية عجيل753 98إعدادي

ر293144 ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىكوثر عكار حسير 99إعدادي

ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبيد محمد291935 100إعدادي



ةالشهيد131050الكرخ-بغدادأنيىابتسام خوام مناجي1919 101إعدادي

1دكتوراهالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحميد تركي فليح477665

2دكتوراهالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد رشيد غافل475411

3دكتوراهالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزامل تركي سليمان474959

4دكتوراهالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعالء حامد احمد477711

ر عبود404769 5ماجستيرالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصدام حسير

6ماجستيرالفداء131051الكرخ-بغدادذكريونس حميد فياض14587

ر عباس389171 7ماجستيرالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

8ماجستيرالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمؤيد مصطفر جاسم401932

9ماجستيرالفداء131051الكرخ-بغدادذكربشير حسن حمد404836

10ماجستيرالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصادق خليل هراط475444

ر احمد402221 11ماجستيرالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحامد حسير

لوم عاليالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفضيل هادي محمد474551 12دب

13بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكروليد عبد احمد560832

14بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكربشير ندى عبد401885

15بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرناظم فياض جياد475507

16بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد حمود402303

17بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفالح جياد محمود396019

18بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعامر خليف فرحان389932

19بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر ثامر فرحان402763

س عبد احمد561010 20بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرادري

21بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد عبد475425

22بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمود حمود محمود15966

23بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنعمة محمد غافل404298

ر560805 24بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد حسير

25بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد محمود احمد477707

26بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرطارق خليل مرعيد389819

27بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي ابراهيم محمد14761

28بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخالد ابراهيم محمد14775

ي404374 29بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصالح شالل صلير

30بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعماد علي نايف477353

31بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمؤيد محمد عاشور560972

ر خضير عواد390418 32بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياسير

33بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرغالب تركي سليمان403202

ر15023 34بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن علي حسير

35بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعامر اسماعيل عباس560753

36بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحميد صغر عبد401775

37بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعطاهللا زيدان عباس475325

38بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا هاشم محمود476780

39بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكربشير اسماعيل فزع475173

40بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد خليف عبد475472

41بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخليل محمد عبد14525

42بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررعد محمد علي14757

43بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياش احمد ابراهيم402481

44بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسن هادي مطلك402253

45بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررسول خميس علي404463

46بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقصي علي مروح391317

47بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالمنعم عيفان محيميد389873

48بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمعمر زكم علي403507

49بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبد عباس محمود405025

50بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرهيثم حمادي شحاذة15178



51بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنوري فيصل عناد16115

52بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرماهر عبدالرزاق محمود296924

53بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحميد محمود عبد389323

54بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد علي احمد402112

55بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصدام علي مصطفر391240

56بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرظافر ضيدان فزع475409

57بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياش سهيل مهاوش560708

58بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصباح نوري عفن390096

59بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد محمد فرحان15791

60بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعماد رشيد غافل475391

61بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحميد رشيد غافل401897

ر403521 62بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكريوسف حاتم حسير

ي390363 63بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق هالل حماد

64بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرجمال عبد مشعان390907

65بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفاضل حميد فياض395135

66بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصالح بكر نزال295214

67بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عايد حماد14877

68بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقاسم ندى مطر475184

69بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسعيد محمد علي389862

70بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمؤيد احمد علي560729

71بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسن اسماعيل560785

ي عواد403473 72بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرهيثم ناجر

73بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنافع مصطفر جاسم16024

74بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرراشد علي مضحي477748

75بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد عبد احمد560888

76بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحميد حمد حسن404293

77بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرجالل عبد احمد389841

78بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزياد علي نايف404764

79بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراياد علي نايف405041

80بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر نافع كريم14941

81بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد عيفان محيميد389879

82بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررعد هادي مخلف16021

83بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررائد محمد عبد474185

اد401904 84بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسعد يوسف شر

85بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعدي احمد حايف404555

ي475455 86بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخليل شحاذة حماد

87بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم طالب ضيدان476762

88بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرتركي جاسم محمد560853

89بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزياد طالب ضيدان476744

90بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمقداد رسول احمد390769

91بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكريونس عبدهللا احمد15687

92بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراكرم رشيد غافل402552

93بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعالء هادي شحاذة402748

94بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحميد عبدهللا مسعود14940

95بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكريحير علي غافل477716

96بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرليث محمود حسن15279

97بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن ابراهيم404816

98بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقاسم صالح ابراهيم560716

99بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصالح عبيد حميد389525

100بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعادل سليمان حسن474169

101بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعالء محمد عبد474069



ر عواد389268 102بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

ي389952 103بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرهشام سعدي عاد

ر عواد404261 104بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

105بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررسول محمد احمد390944

106بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم حسن15815

107بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررسول محسن هريم15283

108بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر حسن فياض14823

109بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكروسام يوسف احمد404165

110بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكركريم عباس عودة389393

111بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحارث خضير نايف389969

112بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكربرزان خالد راشد390725

113بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسيفالدين راشد كاظم560792

114بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزياد خليف هراط560719

115بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرماجد علي نارص474178

116بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسامر علي محمد404900

117بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعقيل محسن برغش560706

118بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحامد علي عبد391463

119بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعايد حميد غافل475481

120بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنجم عبيد جيس14779

121بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد390309

122بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرضياء حميد حسن405034

123بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقحطان ماجد مخلف15978

124بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرضياء هادي شحاذة402755

125بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحذيفة حسون علي402871

126بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقصي مظهور عبدهللا15683

ب402374 127بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي شحان ذي

128بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسامالدين عامر فرحان402692

129بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسعد اسماعيل حميد402121

130بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررياض رشام احمد560855

131بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود عواد403775

ر مصطفر جاسم389893 132بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسير

133بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرماهر ثامر يوسف475279

134بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرهشام ظافر ضيدان14691

135بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم علي15680

136بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسليم عبدالجبار سليم15000

137بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالرزاق محمد402715

138بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي فرحان عناد14644

139بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقصي ابراهيم علي404828

140بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز خالد حمود14613

141بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عمر علي475470

142بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرضياء محمد سالم404942

143بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسعد هاشم مشعب401960

144بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرهيثم سليمان حسن389944

145بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمروان صباح تركي389805

146بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرطه يونس محمود390325

147بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد نارص سليمان402544

ي283881 148بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحمزة علي حماد

149بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرانمار محمد صالح16171

150بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصادق طالل عناد401858

151بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحمد احمد محمود14873

ر477742 ام حسير 152بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرجمعة ده



153بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمعاذ هاشم عبد390083

154بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراسعد عبدهللا عواد560809

155بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرامجد حميد سلمان15647

156بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعطاهللا عايد حماد560858

157بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسعد محمد غافل560817

158بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر هادي محمد560714

ي15197 159بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعالء ابراهيم حماد

160بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكربالل علي حامد15825

ر مصطفر403755 161بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسام حسير

162بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمقداد علي نايف474938

ر390382 163بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس حسير

164بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعالء عباس محيميد560862

165بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسن خضير حماد477754

166بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعالء سامي احمد15329

167بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد صباح عاشور560829

168بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز حميد علي390348

169بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد شالل عبد560702

170بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكروسام عبد مشعان282245

171بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعقيل احمد عاشور560827

172بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرطه محمد فياض16142

173بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكركريم طلب شحاذة14474

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنافع فاضل عزاوي473743 174دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقاسم علي اسماعيل474167 175دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسليمان جاسم محمد15016 176دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعالء زكم علي477374 177دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرجمعة حمادي شندل389698 178دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسعد حميد حنتوش477092 179دب

ر فليح عجيل404964 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياسير 180دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرستار كاظم يوسف15230 181دب

ر علي عناد560776 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسير 182دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحسن عواد عبد402873 183دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكراسامة رشيد حميد395154 184دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكريوسف علي فياض389554 185دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفرحان محمود عبد474202 186دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعامر رشيد حنتوش389927 187دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكربشار حميد حسن402536 188دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحماد علي عبدهللا15027 189دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسمير علي عدوان291372 190دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد كردي فرحان389854 191دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصالح صالل فياض474944 192دب

ر405961 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسير 193دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزامل ريكان عباس476785 194دب

ر15010 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرابراهيم علي حسير 195دب

ر فياض390219 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصالح حسير 196دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحسن هادي خلف402880 197دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرباسم نايف عباس389903 198دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخالد جاسم فارس402008 199دب

ي14963 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحاتم احمد حماد 200دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرجمال احمد محمود475347 201دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحسن مصعد صعب389785 202دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصالح عبد احمد390053 203دب



لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمهند هاشم عبد390091 204دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي بدوي ثامر15644 205دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد فزع عبدهللا15219 206دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخالد مصعد صعب475170 207دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالنارص محمود ندى402863 208دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرشاكر محمود عناد389897 209دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسالم محمد فرحان15048 210دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد رشيد حسن404922 211دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر مصعد صعب390257 212دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفرحان ماجد حميد475264 213دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصباح ابراهيم حسن473685 214دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكراسماعيل علي فياض14616 215دب

ي395221
ر

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعدنان جبار صاف 216دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالرحمن حمزة14735 217دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرضياء محيل حمد391076 218دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصالح خليف عبد403537 219دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكراسعد مطر جاسم389194 220دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسليمان ربيع كركز477341 221دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرماجد حميد هدم404756 222دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزياد خالد فرحان395714 223دب

ي علي14607 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد ناجر 224دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسالم محمد هريم15874 225دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفالح احمد محمود477720 226دب

ر عبيد جيس14772 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياسير 227دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم براك ندى14805 228دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمروان خالد راشد390688 229دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز معنم نايف390425 230دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرضاري حسن خلف296805 231دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرضياء براك ندى14866 232دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحميد ضايع محمد556648 233دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخالد نعمة زعال14955 234دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعادل هادي علي402486 235دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكراسماعيل سعدي عباس15294 236دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكراكرم محسن برغش390365 237دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصالح جعفر ابراهيم297340 238دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد ظاهر محمد477675 239دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكريونس محمود ليلو404245 240دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرجمال عبد حبتور16006 241دب

ر فليح560819 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرشاكر ياسير 242دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد ضحوي شكر402501 243دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسالم هادي عناد404917 244دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرداود سالم علي404614 245دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد جمال مصطفر391433 246دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحسن خليل فزع475277 247دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنارص عواد فرحان16072 248دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان حمد14783 249دب

ر خليل404392 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعالء حسير 250دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسن هادي ليلو474931 251دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرابراهيم علي مخلف16150 252دب

ي جلوب283037 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمان ناجر 253دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرامجد حميد علي14986 254دب



لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبد حمود394799 255دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرماهر محمود ليلو403954 256دب

س احمد15887 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم ادري 257دب

ر عباس402441 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 258دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكروسام محمود عناد476733 259دب

ي395199 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفؤاد سالم صليير 260دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعدنان هادي عناد283831 261دب

ر خليل389771 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمجيد حسير 262دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمار حميد ندى283851 263دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعباس احمد رشيد477751 264دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفاضل صغر عبد390100 265دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحذيفة خالد حميد404931 266دب

ي394827 س سالم صلير لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرادري 267دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد جاسم561037 268دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر رزاق حمود389868 269دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد سعود نايف396159 270دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنعمة حميد محمود477713 271دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم علي احمد390121 272دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد صالح سعدون560704 273دب

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسالم عباس جاسم389353 274إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخلف احمد عليج522665 275إعدادي

ر389826 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكررياض جابر حسير 276إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمثير سعدون صالح389261 277إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرهيثم نافع كريم291500 278إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرماجد حميد علي401936 279إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد فياض389741 280إعدادي

ر403889 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمهند جندي حسير 281إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد مولود389833 282إعدادي

ون رشيد جسام16000 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمام 283إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنزار حميد شهاب14478 284إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد علي16045 285إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرماجد محمد حسن282187 286إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكركريم عبد حداوي404678 287إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد حسن ابراهيم403528 288إعدادي

هان ابراهيم475286 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحمزة شر 289إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد ماجد حميد402167 290إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرطارق احمد طاموس475272 291إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعالء ساجت محمد560801 292إعدادي

ر نعمة رشيد14928 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياسير 293إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبد مهدي عضيب403931 294إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكررافع احمد حايف282445 295إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكروليد خالد محمد477781 296إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمثير صباح عاشور560831 297إعدادي

ي عبد14540 1ماجستيرالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمرتاح ناجر

2ماجستيرالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر علي عناد390152

3ماجستيرالفداء131051الكرخ-بغدادذكرامير نعمة محمد16152

4ماجستيرالفداء131051الكرخ-بغدادذكرضياء صالح عالوي402233

5ماجستيرالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد صالح عالوي402463

6ماجستيرالفداء131051الكرخ-بغدادذكرظافر يحير مجباس403909

7ماجستيرالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد حمد احمد282198

8ماجستيرالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر علي كاظم390160



9ماجستيرالفداء131051الكرخ-بغدادذكراركان علي خليفة14996

10ماجستيرالفداء131051الكرخ-بغدادذكراوس نعمة احمد14704

11بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم محمد14637

12بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرهادي يوسف احمد404230

13بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي حميد اسماعيل475420

14بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرضياء سعد محمد404884

15بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياش محمد عواد477389

16بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرضياء حامد اسماعيل390273

17بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز محمود فرحان390263

ي404500 18بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرطارق هيثم ناجر

19بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد475501

20بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسعد محمد شطب390391

ر404950 ام حسير 21بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرماهر ده

22بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكربشار عبدالسالم عايد15183

23بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعثمان محمود عواد560835

24بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياش سعدون اسود390261

25بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز عيد خليف402053

26بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمهند جاسم محمد389612

27بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر علي مخلف560721

28بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد حامد خضير390021

29بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم عايد390281

30بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالواحد مصعد صعب15902

31بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفاروق عبد عباس390754

32بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرناطق حامد اسماعيل474123

33بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكربالل تركي ابراهيم389501

34بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد محمد احمد560806

35بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرطه ثامر حمزة475476

يل402083 36بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسعد جدوع دخ

37بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمضر حمدان نجم15244

38بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعودة منادي حاكم14471

ر خميس علي15651 39بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرامير

40بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي عادل ضيدان402265

41بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد احمد282228

42بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر محمد ابراهيم390048

وب كريم محمود390112 43بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراي

44بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم طالب389653

45بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي محمد بندر403982

46بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عامر ابراهيم390044

47بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنوري صباح اسماعيل14957

ر احمد16028 48بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرهادي كنير

49بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر حميد محمد391020

50بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمهند ظاهر محمود297117

51بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عيد صالح390238

52بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعالء نجاح عيفان404322

53بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر ابراهيم علي475486

54بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ماجد مخلف14793

55بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمود ابراهيم475438

56بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررياض احمد اسماعيل14807

57بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكريوسف ابراهيم محمد14633

58بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد راشد فزع474211

59بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعدنان حميد ابراهيم391505



60بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكربالل حميد خليل389506

61بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر عبيد كاظم15756

62بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسن علي احمد390733

63بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنوفل طه فرحان474041

ي405047 64بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالهادي كريم هاد

65بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد ياس خضير14828

66بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسلوان عبدهللا مشعان404659

67بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد صباح جاسم404444

68بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكروسام ظاهر حسن282653

69بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزياد عايد مصحب475502

70بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمود فرحان محمد15748

وب محمد سعدون15064 71بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراي

72بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرماهر محمود ابراهيم475432

ر389298 73بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حامد حسير

74بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد محمد يونس401923

ر عودة401979 75بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمثير حسير

76بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعقيل نوري هراط390316

77بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكروليد حمزة عبيد15215

ام فهد عناد390270 78بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكردح

ر علي15938 79بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعماد حسير

80بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عبيد حميد401990

81بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرهشام ثامر جاسم405063

82بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمهند محمد عبد404996

83بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد حميد جاسم389632

84بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررياض حمزة عبيد282254

ار فاضل عبد14659 85بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررصر

86بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخضير عبدهللا خضير389796

87بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد عبدهللا390227

88بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر جمعة عبيد560742

ر391325 س حميد حسير 89بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرادري

90بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعادل عباس محيميد15237

91بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمروان حضير محمد15322

92بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزياد صالح محمد477657

93بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم هاشم عبد389430

94بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر حواس سالم15910

95بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد طالب ضيدان402290

96بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد مظهور عبدهللا15690

97بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسيف سالم حميد394683

98بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد علي عائد15165

ر477695 99بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسام كريم حسير

100بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر هادي شحاذة296893

101بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزيد حامد حمد402672

102بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر شاهر براك404607

103بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي تركي صالح284017

104بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد محمود ساكت402335

105بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمنير نعمة محمد16158

106بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرظاهر محسن هزاع390387

107بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرالهمام عبدالسالم نوري522786

108بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد يعقوب حسن390966

109بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرضياء محمد احمد15881

110بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحميد فاضل محمود404304



ي عبد402859 111بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرطيب ناجر

112بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسليمان محمود فياض402260

113بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن كريم عفن283790

114بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا شكر عنيد297155

115بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان محبوب14751

ر احمد هدم390002 116بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرامير

117بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررسول اسماعيل خليل14862

118بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر ساجت نوار395750

ر عبيد رشيد14564 119بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرتحسير

120بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياش فوزي محبوب15734

ام405000 121بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصالح فالح اده

122بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنمير عبد خليفه404632

123بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراسحاق محمد غافل16112

124بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكروليد محمد احمد474062

125بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرواثق حميد عبهول16121

126بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي خلف حميد16091

127بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنوح طعمة ابراهيم14748

128بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحمزة شهاب احمد402548

129بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ركاد حماد404310

130بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحازم نوري رشيد391210

131بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرامجد هاشم احمد14673

132بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر صالح عالوي402323

133بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمود فرحان محمد560724

134بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فرحان شطب15817

ر اسعد علي14678 135بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسير

136بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر طالل عناد394933

ر16035 137بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم حميد حسير

138بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكريحير فاضل عباس389915

139بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد عناد عبدهللا14998

اد283997 140بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعثمان يوسف شر

141بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد نصار474047

142بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسام مبارك ربيع404541

س احمد15931 143بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسام ادري

144بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ابراهيم عناد291426

145بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد محمد فرفوع15268

146بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن خالد محل390147

ر خليل هزاع291393 147بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرامير

148بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصالح اسماعيل علي15152

149بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرثامر صباح خضر15673

150بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرهمام صباح مرير282434

151بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمشتاق علي عبد14869

152بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير عباس560733

153بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرهارون ممدوح فاضل14698

154بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالهادي عدنان ضيدان475468

155بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرواثق نعمة الحج16134

156بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرغسان حميد ابراهيم390011

157بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرطاهر محمد عبد389212

158بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح خلف390760

159بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراسامة نعمة احمد389443

160بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر مشعان احمد404785

161بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسيف عبيد حمد560825



162بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرواثق حامد اسماعيل475302

ر15708 163بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرباسم عليوي حسير

164بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخاشع مجيد حمود402814

165بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسعد علي عائد15163

166بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكروليد احمد فرج391340

167بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر ابراهيم محمد14631

168بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحميد محمود نايف404907

169بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرضياء محمد عبد405013

ر14880 170بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر نارص حسير

171بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكركمال سليمان صالح15908

يل402072 172بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرباسم ابراهيم دخ

173بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررائد ياس خضير14826

174بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكربهاء صباح خضير14702

175بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمؤيد حماد خليل560728

176بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحميد عواد داوس405057

177بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر اياد جاسم404185

ي محمود فياض402106 178بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرناجر

179بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزامل رشيد حنفوش389892

180بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا يوسف سعيد391249

181بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياس احمد محسن15195

182بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفليح عبدهللا حسن560780

183بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراكرم عباس عودة14717

184بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد هادي جاسم390305

185بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي حسون404071

ر560815 186بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبداالله ندى حسير

ي15271 187بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفالح خليل حماد

188بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر احمد كريم16078

189بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرباسم فوزي محبوب15727

190بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد محسن هريم15290

ر جمعة عواد14932 191بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمعيى

192بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسالم طالب شحاذة403551

193بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ماجد احمد389986

194بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحارث غانم حميد404623

195بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم محمد14629

ي جاسم476720 196بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراياد ناجر

ي مرفوع14811 197بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمهند ناجر

وي15313 198بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد علي بدي

199بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفرحان صعب عطا402171

ي402684
200بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعماد مايس مرصر

201بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سبع عبدهللا297285

202بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررسول مجبل حمد402664

ي عبد14545 203بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكركمر ناجر

204بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرباسم خضير حماد477324

205بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسالم يوسف احمد404213

206بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرطارق فرحان محمد15721

207بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرلقمان عباس فاضل391477

ر404979 208بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحاتم صبار حسير

209بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم حميد محمود390999

210بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرشاكر محمود جاسم404240

وش15115 211بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمهدي عباس حيى

212بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل تاية15853



213بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرضياء صكبان فرحان390000

214بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقصي نافع جعفر560861

215بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر عبدالرزاق16051

216بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن رشيد علي15654

217بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسمير احمد خلف402839

218بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرغيث سعدي علي389548

219بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرامجد سالم محسن475483

220بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنهاد خليف هراط560717

ر389707 221بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمار قصي حسير

222بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر رحمن شكر391416

223بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحازم عكاب عباس390351

224بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعالء صباح تركي390389

225بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكروسام عبدالستار شكر391071

226بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد جرو مهدي15829

ر جاسم فياض402794 227بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسير

228بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق عدنان مطلق283502

ي405030 229بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي كريم هاد

ر احميد حسن390358 230بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرشاهير

231بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراكرم محمود علي14970

232بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعزت ابراهيم علي475489

233بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكريوسف علي عبدهللا390164

234بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد ثامر عبدالرزاق404926

ر حمود390957 235بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمود ياسير

236بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان مطلك283554

ي اسماعيل شحاذة390838
237بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحفى

238بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعالء صالح عالوي402562

239بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرضاري ابراهيم مسعود390873

ر احمد علي390028 240بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسير

ر نايف389639 241بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسالم حسير

242بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكروليد علي عبدهللا401989

243بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعماد عواد حميد15308

244بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنوري ثامر عبدهللا390312

245بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكربارق خالص كيطان404478

246بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالملك صالح هراط14666

247بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرهيثم مصلح جلوب404384

ي15834 248بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم عيىس حماد

249بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم سالم مخلف14737

250بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكركريم احمد اسماعيل14831

251بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد مراد اسماعيل14597

252بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالجبار سليم15745

253بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي جرو مهدي15950

254بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكروليد حاتم فياض390322

255بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم حماد282206

256بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسن علي خضر14721

257بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمروان بركات عايد15247

258بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم طالب389582

ر فياض15190 259بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعصام حسير

ام غافل16063 260بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر ده

ي ابراهيم474923
261بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر غير

262بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر عادل ضيدان395868

ر389272 263بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد حسير



264بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد مبارك رجب389672

265بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعثمان ساكت خضير390173

266بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد خلف جاسم402618

267بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر بالل حاتم391392

268بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمانع سالم شطب15841

269بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحمزة حسن حمزة16016

270بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حمادي حسن16014

271بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسالم جير حمود402816

272بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرجمال طلب شحاذة15336

273بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخالد علي اسماعيل474065

ي474063 274بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر ابراهيم حماد

275بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد هادي خضير475450

276بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكربشير عايد حميد14694

277بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكريوسف عبدهللا كاظم389538

278بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررسول خالد احمد391058

279بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرثامر فيصل رجا14726

280بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعصام احمد عبد404252

281بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمار نجم عبدهللا14788

ر عبيد جيس261149 282بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرتحسير

283بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عايد صالح404986

ر حمود282223 284بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسمير ياسير

285بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزياد خلف عبدهللا389717

286بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحامد محمود حمود390067

287بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمود ضائع محمد556657

288بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكروسام عباس محيميد15914

289بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر فاضل تاية15852

290بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررعد علي خلف402005

291بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد فير احمد15960

يس401955 292بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد دب

يل402091 293بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكروطبان ابراهيم دخ

294بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمهند هادي جاسم402701

295بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكريوسف كردي فرحان389933

296بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرايهاب حميد رشيد402102

297بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر عبيد منصور401910

298بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرشاكر محمود حياد389456

299بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق نعمة حمزة16181

ي15896 300بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي عيىس حماد

301بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفير محمد طلب391136

302بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكريوسف ابراهيم خليل390226

303بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسيفالدين كنعان شاكر404082

ي15920 304بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز عيىس حماد

305بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد نشمي سهيل14557

306بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكروليد خالد عناد14531

307بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفؤاد ساكت خضير297151

ي389381 308بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد هالل حماد

ر16039 309بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم حميد حسير

310بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخضر هاشم فياض475492

311بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن فرحان احمد14649

312بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمهند شاكر شحاذة14959

ر فيحان محمد477701 313بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسير

314بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد مصطاف مهدي282952



يل390376 315بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرضياء ريكان دخ

316بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرواثق حمود صعب15127

317بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرابراهيم نايف محمود389965

318بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عبيد كاظم291433

319بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرهيثم غالب تركي14964

320بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقاسم احمد عباس390049

321بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان عطا396171

322بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخالد محمد سعود390355

ي297313 323بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحيدر جمعة حماد

324بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسن احمد علي390032

325بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررائد نعمة زعال14602

326بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحارث خلف طارش390301

327بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقيس سعود احمد391002

328بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمشتاق طلب شحاذة402858

329بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمنذر حامد اسماعيل475304

330بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرباسم جمهور خليفة16054

331بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعالء جميل حميد401943

332بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمار حسن علي475275

س عباس نجم474055 333بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكران

334بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرطارق محمد جواد389399

ر391117 335بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحيدر عليوي حسير

336بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد طالب شلغم391035

337بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعزالدين كنعان شاكر403786

338بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقصي نجم عبدهللا402624

339بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزياد خالد عناد14535

340بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر حمزة جياد402574

341بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد حماد حمزة14589

342بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراياد عدنان مشعان404667

ق ساهي حمود15327 343بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمرسر

ي14642 344بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفرحان سعدي عاد

345بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقاسم ابراهيم فياض402827

346بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد فرحان خليف390882

يل390372 347بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررياض احمد دخ

348بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن سعدي ابراهيم296837

ر فياض15200 349بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكربسام حسير

350بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عايد خضر391447

هللا عبد علي403998 351بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخير

352بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفؤاد صباح علي404638

353بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفالح مناجد محمود403714

354بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل طوكان402247

355بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراثير كريم سلطان389645

ر اسماعيل15693 356بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

357بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد ابراهيم475185

358بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرليث محمود طلب14967

ر404485 359بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكربالل جندي حسير

ي474073 360بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسعد هادي حماد

361بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسن علي محسن283047

362بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررعد حردان حسن14800

363بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد خلف390340

364بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمؤيد علي ابراهيم402455

ي15941 ر حماد 365بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكررعد ياسير



ر نايف560845 366بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمشعان حسير

ر محمد14980 367بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسير

368بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد علي390039

369بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسام عبد مشعان15158

ر ابراهيم محمد14518 370بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرالفاتح االمير

371بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق فاضل عبد14670

372بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد مصطاف مهدي390025

373بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرطالب محمود نايف389888

374بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي عبدهللا حسن560775

375بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمار محمود عبدهللا475496

يس389219 376بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرماهر غالب دب

377بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصالح محمد صالح16129

ي15798 378بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحارث علي حماد

379بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرابوبكر شكر محمود402579

380بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر احمد عود297159

381بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد صالح عبدهللا390815

382بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعالء سعود احمد391331

ر احمد560824 383بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصالح كنير

384بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي احمد جياد15898

385بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عبيد رشيد14562

386بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم حمزة476727

387بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكروسام ممدوح فاضل15186

388بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكروسام خليل فياض390367

389بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرثائر مناجد محمود403583

ر ابيض390403 390بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

ي15784 391بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد علي حماد

392بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفؤاد عواد حميد15303

393بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي ظاهر محمود405008

394بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد عباس محمد391487

395بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحبيب علي حسن389302

396بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرجالل كامل جسام404589

ر16067 397بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد حسير

398بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفاروق عباس فاضل14556

399بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخالد جمال اسليمان560788

400بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكربركات ضايع محمد556664

ر عباس389307 401بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرالزم حسير

402بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكركمر احمد مريغان15224

403بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فالح جلوب404581

404بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدهللا ابراهيم390080

405بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز عايد مصحب474051

ي390344 406بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز علي هاد

407بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعماد احمد محمود15876

س احمد15924 408بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكروسام ادري

409بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمهند رشيد غافل402556

410بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنبيل خليل ابراهيم390289

411بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسيفالدين رامي حماد16177

412بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم علي ابراهيم475447

413بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرجمال طالل مطلق283889

414بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكروليد خالد ابيض15209

415بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي ستار كاظم389206

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا شاكر محمود390921 416دب



ر علي560747 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 417دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحمود عزيز حمود404349 418دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصادق سالم حميد477024 419دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمهند احمد هدم474195 420دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم رشيد حسن403921 421دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعادل محمود مخلف15972 422دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمروان نجم عبدهللا389532 423دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياش حسن علي389314 424دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياش نافع كريم390337 425دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم طالب389623 426دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرانمار نوري هراط390111 427دب

ور محمد خضير15344 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكران 428دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكريوسف خضر بطاح15128 429دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكريوسف احمد عبدهللا391122 430دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد كريم علي15676 431دب

ر390931 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا صالح حسير 432دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمروان ماجد ابراهيم477684 433دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرباسم علي خضير391109 434دب

ر حمود15964 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرطارق ياسير 435دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي حسن اسماعيل404286 436دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمهند فير احمد15945 437دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسن علي خفيف389222 438دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكراسامة فاضل عبد404913 439دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد حاتم احمد391365 440دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسالم عطية محمد14566 441دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكريونس محمد عباس404012 442دب

ي14623 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي جمعة حماد 443دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسعيد كريم محمود391456 444دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسهيل رسول احمد401869 445دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد رزاق احمد14655 446دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عثمان جدوع402846 447دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياش علي شحاذة15052 448دب

ر عودة401975 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحمزة حسير 449دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر تركي ابراهيم389491 450دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكراياد عواد حميد15299 451دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكروليد احمد مولود475478 452دب

ر ابراهيم401780 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرطه ياسير 453دب

اب زغير14710 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكراياد ذي 454دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمشتاق محمد علي15002 455دب

ي404332 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصفاء هادي حماد 456دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزياد سامي هدم15883 457دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فرحان عناد396282 458دب

ي15277 ر حماد لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 459دب

ر عودة560711 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرجميل حسير 460دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق سعد حمد15807 461دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر فرحان محمد14924 462دب

ي يوسف403971 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكريوسف ناجر 463دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي حميد علي14605 464دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسام هاشم محمد389958 465دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمدعلي علي15057 466دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفوزي عباس كوكز404402 467دب



د مجيد احمد15702 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكردري 468دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكراسعد صالح احمد389960 469دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد اسعد علي14685 470دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرماهر اسماعيل عباس390013 471دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسن هادي علي390249 472دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرباسم منعم حسن14528 473دب

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنظام صباح خضير282819 474إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعقبة نافع فيصل390292 475إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر حميد رشيد14689 476إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرامير غانم حسن282807 477إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياش سهيل عبيد296539 478إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد رزاق احمد475364 479إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عبد حمود391183 480إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمار محمد ابراهيم390036 481إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكربالل خالد ابراهيم390694 482إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعثمان نجم عبدهللا389922 483إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخالد حميد ابراهيم14935 484إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي رزاق احمد390060 485إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمنذر اسماعيل شحاذة390855 486إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقصي صدام علي283854 487إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرجالل ابراهيم جاسم15122 488إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر هاشم متعب403860 489إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن علي محمد296280 490إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزيد علي ابراهيم389514 491إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسيف مؤيد محمد560939 492إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراكرم سعدي ابراهيم14664 493إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبداللطيف خالد فرحان390019 494إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي منجل477329 495إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبد كاظم402158 496إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحبيب علي اسماعيل472866 497إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد علي402829 498إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حميد عبدهللا389422 499إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق شكر391273 500إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد خليل علي396198 501إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحميد فالح عبدهللا390805 502إعدادي

ي402883 ر حماد ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم حسير 503إعدادي

ر علي560736 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 504إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عناد عبدهللا404809 505إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزيد راشد كاظم560798 506إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرايمن صادق اسماعيل391090 507إعدادي

وب محمود احمد390127 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراي 508إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقيس ابراهيم عبد282644 509إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر حامد حسن15997 510إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعامر احمد حسن402412 511إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد نارص زغير14567 512إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكروسام احمد فياض390221 513إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكربركات سعدي ابراهيم560826 514إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمعاذ عبد عبدهللا402583 515إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفهد معمر زكم404277 516إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعزيز خالد كاظم560800 517إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح عالوي402474 518إعدادي



ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر حمد احمد14931 519إعدادي

ور حامد حمد402679 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكران 520إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عباس عبيد15037 521إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم حسن14992 522إعدادي

ر14730 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكريوسف عبدالستار حسير 523إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا خالد ابراهيم391128 524إعدادي

ر394989 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر فرحان حسير 525إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرجمال سليمان صالح15905 526إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر عثمان جدوع403543 527إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراسحاق يعقوب يوسف283602 528إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرضاري ابراهيم محمد402651 529إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمشتاق ساهي حمود561071 530إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزيد فاضل حميد475191 531إعدادي

ام560731 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزيدون عايد اده 532إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقاسم مصطفر عبدهللا402850 533إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعالء سعيد احمد389722 534إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر محمد محسن391309 535إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر مبارك ربيع477654 536إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق حميد فياض282943 537إعدادي

وب حميد سلمان403966 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراي 538إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرهيثم فيصل عناد391081 539إعدادي

ر477722 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر طه ياسير 540إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكربهاء كاظم عبد402129 541إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكربكر عبد سامي283961 542إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد مؤيد محمد560822 543إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان سلمان560842 544إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصالح عباس محمد283657 545إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكربركات رسول فليح389567 546إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصالح حمد حسن404145 547إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر جمال خضير389521 548إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد شاكر محمود477126 549إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالجبار سليم283982 550إعدادي

س اسماعيل خليل404891 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكران 551إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي حسن ابراهيم403215 552إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنافع حسون غافل402569 553إعدادي

ام عواد560734 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفهد دح 554إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكربكر فاضل عبد391279 555إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعامر صالل بدوي401973 556إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمنذر عطاهللا احمد16740 557إعدادي

ي كاظم282815 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ناجر 558إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعثمان عبيد جيس15976 559إعدادي

ر477729 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر طه ياسير 560إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمثير ابراهيم احمد402014 561إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمهند سعود احمد391042 562إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعقيل عامر متعب283822 563إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخالد احمد فياض402831 564إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسن حميد حمد404076 565إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد مناجد محمود404064 566إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر شهيد صالح14583 567إعدادي

ي390402 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر جمعة حماد 568إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد هاشم عايد291440 569إعدادي



ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر علي فرج297352 570إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز نجم كامل296611 571إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد عناد396124 572إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمود شالل فرحان522656 573إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرضياء نوري هراط391163 574إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمعاذ عباس محمد15752 575إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي سعيد احمد389659 576إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرليث احمد حايف404568 577إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمهند عدنان برغش15041 578إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح سعدون15059 579إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرثائر سليمان عاشور560909 580إعدادي

ي401919 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنعمة موس حماد 581إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعالوي حميد ابراهيم14933 582إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكربراك احمد عناد473694 583إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمنذر غانم حسن15332 584إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر ابراهيم حماد14548 585إعدادي

ي291369 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد هاد 586إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرهيثم خليف نايف473752 587إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحازم حامد عكاب15774 588إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراسحق خليل ابراهيم390276 589إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي عامر متعب283767 590إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكريوسف جمال عبد16002 591إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكروليد ماجد خضير291283 592إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق عبد سامي389468 593إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفاروق حامد حسن405073 594إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكررواد جهاد محمود404779 595إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرماهر حميد هدم401948 596إعدادي

س حميد عبهول395988 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرادري 597إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفهد عبدالعزيز حسن404221 598إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكربكر عايد جاسم396449 599إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد بندر389234 600إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر جهاد علي560811 601إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد علي15325 602إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد محسن محمد390334 603إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحسن هادي سليمان477082 604إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق صباح علي477361 605إعدادي

ر560846 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حميد حسير 606إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد نافع علي561015 607إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحماد محمد صالح16125 608إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصباح محمد مرفوع282310 609إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراياد صباح عاشور560904 610إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد فوزي جاسم391384 611إعدادي

س عبد560895 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبد ادري 612إعدادي

ر401777 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم علي حسير 613إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكررسول خزعل علي282316 614إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد شهاب احمد402366 615إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالجبار ستار كاظم15109 616إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي ناجح شحان14741 617إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعودة اسماعيل علي15149 618إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرواثق حامد عليوي390178 619إعدادي

ر396108 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر حميد حسير 620إعدادي



ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرلؤي حميد علي390076 621إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرروكان جمال روكان561051 622إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخوام محمد جاجان404470 623إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخطاب يعقوب تركي475294 624إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكربالل حسن احمد475339 625إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر منعم نايف402022 626إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسام غنام محمد283939 627إعدادي

ي401999 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم حماد 628إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرجالل عامر مشعان404646 629إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرباسم سعيد احميد296969 630إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحارث علي عناد560851 631إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكربالل صالح ابراهيم561029 632إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحامد خالد علي477337 633إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل خلف396265 634إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاضل عبد296531 635إعدادي

ي291349 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد ناهض هاد 636إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن باسم هاشم390133 637إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكريوسف مجيد عبد389591 638إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمثير صالح محمد477661 639إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمثير عبد جياد390631 640إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر جمال محمد15248 641إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد نعمة احمد390017 642إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرزاق محمد396221 643إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي راشد علي474952 644إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرماهر محمود جاسم472850 645إعدادي

ق مجيد جاسم296249 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمرسر 646إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحذيفة خميس ندى391379 647إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد سالم محمد14890 648إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد علي فياض291397 649إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراسحاق علي عبد283803 650إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن علي خضير396425 651إعدادي

ر محمد14972 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرطه حسير 652إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعثمان احمد مخلف15233 653إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد علي كاظم389413 654إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعثمان علي عناد560793 655إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعماد صباح علي296620 656إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب محمود عناد560712 657إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصديق ماجد ابراهيم477671 658إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرراشد علي محمد404895 659إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن اسماعيل خليل402127 660إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد علي بحر283816 661إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد مناجد محمود404051 662إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد حسن محمد291399 663إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكريونس علي ابراهيم402842 664إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحارث خليل حبتور389871 665إعدادي

ر472832 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرارشد سالم حسير 666إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرايمن فاضل حميد475204 667إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكريحير صالح احمد291402 668إعدادي

ي283486 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكروليد كريم حماد 669إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكررياض شهاب علي475404 670إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحاتم احمد حسن402387 671إعدادي



ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقيس عبدالرحمن حسون390378 672إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ابراهيم حماد14551 673إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراياد اسماعيل عبطان474082 674إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد صالح احمد291365 675إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرامجد احمد هدم390006 676إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد هدم291387 677إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعدنان هاشم عبد291360 678إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر احمد عبدهللا291411 679إعدادي

ب475378 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر شحان ذي 680إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي عبد حمود296766 681إعدادي

ي390328 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمهند سعد هاد 682إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرطاهر يحير فاضل560997 683إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعطاهللا حسن ثامر404002 684إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفاروق عمر طلب395125 685إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسالم عطية محمد14574 686إعدادي

ي403794 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعامر خضير حماد 687إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد فليح حسن560816 688إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرابراهيم سعدون نايف402800 689إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرابوبكر محسن برغش296585 690إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراسماعيل عباس عودة14715 691إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزياد رياض مصحب560924 692إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد عبد390252 693إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد صالح احمد472806 694إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرابراهيم فاضل سلوم402780 695إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكررائد محمود صكب391298 696إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسن هادي حسن15142 697إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد معمر زكم477346 698إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعادل خضير عباس284008 699إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسام عبدالستار شكر282270 700إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياش علي حسون390072 701إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسن فرحان477378 702إعدادي

ي389937 ر ابراهيم كرد ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرامير 703إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقتيبة شحاذة عواد560872 704إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخطاب احمد حسن560983 705إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر جمال كامل904 706إعدادي

ر560838 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقاسم سعدون حسير 707إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسعد مهدي حمزة403869 708إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرهيثم هارون علي475289 709إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر خليف عبدهللا389678 710إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنورالدين نعمة خليل389665 711إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحذيفة محسن برغش296524 712إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمود جمعة حسن401791 713إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكربالل محمد احمد16057 714إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن سامي حماد15207 715إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد مجيد جياد14814 716إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصهيب ابراهيم عناد560784 717إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالكريم حسن15762 718إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمختار رحمن زكم404273 719إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد جمعة عبدهللا283589 720إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسامي بشير ابراهيم14553 721إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرضاري اسماعيل حميد402360 722إعدادي



ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحماد محمود حماد402015 723إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرامجد حميد عيفان404020 724إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا يوسف احمد474173 725إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح عالوي402309 726إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكربشير عبدالرزاق بشير283616 727إعدادي

ر391051 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياش قصي حسير 728إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقاسم صالح شالل402804 729إعدادي

س ابراهيم عبطان396003 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكران 730إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكربالل عامر شالل475466 731إعدادي

ي291455 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزكريا حسن دوا 732إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرباسم محمد خليفة14745 733إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزيد فالح جلوب561044 734إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرثائر احمد ماجد16156 735إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد عطاهللا احمد401891 736إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرابراهيم شالل مخلف15704 737إعدادي

ي402867 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسام هالل حماد 738إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرحمن حمزة477368 739إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعادل دغيم نايف404991 740إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعدي صدام علي283818 741إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرهارون عامر شاكر560857 742إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي نجم عبدهللا391146 743إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعدنان خالد عباس291447 744إعدادي

س عباس عودة15003 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرادري 745إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعادل محمد احمد394904 746إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراسامة خالد عكاب396307 747إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي خضير297250 748إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعالء احمد الحج282215 749إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعماد اسود زعال14604 750إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرقتيبة فائق علي560962 751إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرشهد اسعد عواد390081 752إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر احمد علي390029 753إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد تركي ابراهيم473666 754إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرابراهيم علي عناد560843 755إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكريحير محمد عبد560834 756إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكركاظم احمد فياض390233 757إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا كريم يوسف283971 758إعدادي

ر اكريم283951 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد ياسير 759إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكروسام محمد كاظم402149 760إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد محمد احمد560850 761إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكربالل احمد عبد402786 762إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر حميد خليل403459 763إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفراس خليل هراط477689 764إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسفيان عماد احمد15106 765إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحارث محمد كاظم395889 766إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعثمان محمود عبدهللا283651 767إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراسحاق محمد سعدون15074 768إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق صباح خليف291415 769إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكريزن يحير مجباس15859 770إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرتركي حميد تركي15801 771إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياش خالد احمد15865 772إعدادي

س سالم محمد15174 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكران 773إعدادي



ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد اسود395402 774إعدادي

ي404357 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفيصل عيىس حماد 775إعدادي

ر سلوم402808 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحارث ياسير 776إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد جمعة كريم405068 777إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد حميد محمود475309 778إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكروسام عبدالرحمن حمزة402195 779إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعكاب سعدي عواد475355 780إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفاروق احمد كريم14571 781إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمود ساكت391358 782إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسفيان كنعان شاكر404439 783إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصهيب عبد اسود477703 784إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد محمد صالح14764 785إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن بشير داود472897 786إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزكريا نعمة علي14483 787إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسعد عبدهللا سامي473622 788إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان حمد282672 789إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياس منير ابراهيم14522 790إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد فليح عبد15779 791إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي خالد اسماعيل14939 792إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عباس عواد282988 793إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصادق محمد خلف296693 794إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكروليد محسن مرعيد389855 795إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرممدوح ماجد خضير442925 796إعدادي

ي سامي402970 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسعدون ناجر 797إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمرعيد محسن مرعيد389864 798إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد صعب عطا396030 799إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكررعد نافع مصطفر15932 800إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرايهاب خليل ابراهيم282181 801إعدادي

ر احمد عناد15261 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسير 802إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراسحاق اسماعيل علي391067 803إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعضيد صالح عبدهللا390830 804إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمود احمد حايف401822 805إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح فرحان396435 806إعدادي

وب محمد فياض477056 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراي 807إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخالد شالل مخلف560755 808إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد محمود صكب391287 809إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسالم طلب شحاذة15340 810إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد فرحان علي296889 811إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ظافر ضيدان473706 812إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكررسول علي حسون403564 813إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر ستار نهار14594 814إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياش فواز محسن390662 815إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن عواد389980 816إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرايمن محمد عبد402226 817إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي محمد علي401753 818إعدادي

وب جمال عبد15318 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراي 819إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرارشد محمد فياض477071 820إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحيدر ابراهيم خليل296870 821إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرخليل حسن خليل561079 822إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرظاهر احمد حسن404257 823إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمران سلمان احمد474546 824إعدادي



ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرامجد حميد مدلول283932 825إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر محسن هريم402216 826إعدادي

ي15274 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعثمان ابراهيم حماد 827إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرايمن عبدالستار منجل405016 828إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرطارق رشيد حميد395180 829إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر سالم عبدهللا395014 830إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراكرم علي كريم391204 831إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عبيد مطلب402628 832إعدادي

ي390141 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد حسن دوا 833إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد فالح عبدهللا390747 834إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد حامد فياض404202 835إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالغفور عليوي حماد395277 836إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكريوسف عبود شحان283662 837إعدادي

ر فياض402822 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكروسام حسير 838إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا نجم عبدهللا390256 839إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكربراء محمد خليف403490 840إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمسلم قحطان محبوب404575 841إعدادي

ب حميد فرحان560752 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرادي 842إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمد احمد16061 843إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر عايد عبد389883 844إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد حردان حسن14797 845إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرايمن عبدهللا ابراهيم14489 846إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد عوض مرفوع291343 847إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالباسط محمد عبد560841 848إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدالرزاق ضيدان402282 849إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكروسام سالم محسن390297 850إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصادق محمد عبد291518 851إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد عيفان389974 852إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن خلف فرحان283682 853إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعمر خضير عباس560982 854إعدادي

ر عباس390244 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرزيد ياسير 855إعدادي

ر404547 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد جندي حسير 856إعدادي

ي291336 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسام مجباس حماد 857إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرغدير بشير ريحان283629 858إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرتاية فاضل تاية15856 859إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراوس عبدالرزاق شكر390740 860إعدادي

ي14769 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكررزاق عبد حماد 861إعدادي

س عبد560879 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرباسم ادري 862إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعثمان حسن برغشا282636 863إعدادي

ر402567 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكربالل علي حسير 864إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرشاكر عدنان حماد403192 865إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكروقاص سالم شطب15870 866إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمحمود اسود محمود561005 867إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرصديق يعقوب تركي475299 868إعدادي

د395950 ور ردا ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرمصطفر ان 869إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد فليح حسن560810 870إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعلي صباح خلف390788 871إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنزار حسن بداي402117 872إعدادي

ر يوسف علي14755 873بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحسير

874بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عبد عناد396460

875بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعيد علي خضير405054



876بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسعد مرعيد حماد390208

ي16140 877بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرنجم كامل هاد

878بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق علي فليح403742

879بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعواد حميد غافل15699

ر475200 880بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعادل عبد امير

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكررحمن خضير مغرود391258 881دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرفاضل تاية محمد15844 882دب

لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرحميد سليمان فراس403992 883دب

ر390414 لومالفداء131051الكرخ-بغدادذكرسالم حميد حسير 884دب

ر عبيد غائب15008 ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرياسير 885إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرماجد عبود عنفوص389941 886إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرلفته عباس جاسم283017 887إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حمزة براك404957 888إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادذكراحمد كريم احمد282574 889إعدادي

1بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادأنيىرحمة عبدالكريم فاضل389966

2بكالوريوسالفداء131051الكرخ-بغدادأنيىوسام سعد حميد14966

ةالفداء131051الكرخ-بغدادأنيىايالف احمد محمد15168 3إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادأنيىابتسام طلب شحاذة15722 4إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادأنيىهبة صباح فرحان390900 5إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادأنيىاالء احمد محمد15171 6إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادأنيىسوالف احمد محمد282593 7إعدادي

ةالفداء131051الكرخ-بغدادأنيىنوال عبدهللا جاسم15804 8إعدادي

1دكتوراهالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد محمود جاسم181265

2ماجستيرالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرزياد علو عطاهللا434775

3ماجستيرالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر داود سلمان434749

4ماجستيرالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعالء احمد علي159768

5ماجستيرالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد حاتم علي555440

6بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد طه حمود248819

7بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرصفاء عبد حمد434616

8بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراياد عدنان عباس181760

ر محمود544922 9بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعباس حسير

10بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمار كريم عطية181052

11بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد نصيف جاسم161251

12بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمار نجم كسير249101

ر180978 13بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعادل علي حسير

14بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعادل ساير كرماش160987

ي اسماعيل جاسم181793
15بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحفى

ر عليوي161061 16بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمار حسير

17بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرشهاب حمد حسون160697

ر249108 18بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكررعد زبالة حسير

19بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالهادي عبدهللا427779

20بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسعد عواد داود427310

21بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرماجد حامد عبدهللا161118

22بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعالء حامد حسون480214

23بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد مصيخ داود181062

ر عليوي161155 24بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعصام حسير

25بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكروليد كاظم محمد159908

26بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرصالح سلمان كاظم428142

27بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمزهر علوان محمود160705

ر161217 ي حسير
ر

28بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرباسم معاف

29بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد160859



30بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرثامر اسماعيل حسن434770

31بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرانمار نعمة فرج159784

32بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرشمال شمىسي ماجد160763

33بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرهادي خضير سلمان180846

ر علي طراد249164 34بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير

ر حميد مشلول161245 35بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير

ر اسعيد248993 36بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرنور حسير

ي434742 37بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرامجد عدنان عباد

38بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرجاسم مطر جبارة427408

39بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكررفعت عبدالواحد حمد180906

40بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسعد محمد عبد181696

41بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعماد علو عطاهللا180827

42بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرصفوت عبدالواحد حمد180889

يل هاشم عباس434609 43بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرجير

44بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرفالح حسن اسعيد434608

45بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحيدر ناطق وثيج523306

46بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد خلف علي159985

47بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمود عودة434620

48بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعقيل رعد حميد427721

49بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسالم صالح الدين فاضل523100

ي248914 50بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعباس احمد حماد

51بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحمود عباس حمود249093

52بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي صبيح سالم180792

53بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكروسام صباح عباس180853

54بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمار سلمان محمود160756

55بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراياد خضير عجيل181357

56بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعالء يوسف عبدهللا254383

ر180884 57بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدالرسول كيطان حسير

58بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي شعالن طارش434631

59بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرقيس غازي فاضل159994

60بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم نايف160738

61بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي محمد حمد434767

62بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي صالح سمير160971

63بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكروليد عبدالرزاق عبدهللا180834

ي كريم427368 64بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالنير

65بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرفاضل صغير محمد181076

ر عليوي181078 66بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسنان حسير

67بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم جواد كاظم427669

ر عبيد احمد180995 68بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير

69بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرثائر شمىسي ماجد160758

70بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم حديد555434

71بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمراد صالح خليل427449

72بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمهند مؤيد سلمان161233

73بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرفراس طارق فليح181746

74بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرغانم فخري مصلح159973

75بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم خليفة560591

76بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكربارق صادق حمد249041

77بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد اكير عبدهللا180819

78بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمازن محمد سعد159703

79بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرارشد مالك حميد248918

80بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرياش كاظم محمد248844



81بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي عباس فاضل160928

82بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمروان كريم حديد181520

83بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعماد غازي فاضل523027

84بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرساهر حميد نايل161227

وان علي كاظم434745 85بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسير

ي180780 86بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكربراء فيصل هاد

87بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم مجيد181043

ر نعمة249056 88بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعادل حسير

89بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر حميد رشيد427795

وب قيس سعيد480201 90بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراي

91بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرقيس طه يوسف249055

92بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسداد علو عطاهللا159826

93بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمود هادي ابراهيم523314

ر161239 94بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرثامر خضير حسير

95بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرصاحب محمد احمد181701

ر كاظم254494 96بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

97بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكروليد خالد فرحان159990

ر160854 98بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراسحق عالوي حسير

ر محمد181249 99بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكربراق حسير

100بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحمزة فهد ابراهيم249018

101بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعارف مظهر هاشم555425

102بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرناهض عبد فارس180950

103بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرضياء رعد شاكر427304

ر254536 104بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرطالب علي حسير

105بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر خالد عباس160094

106بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي كرم مسعود248967

107بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر رعد شاكر427807

108بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي حميد249037

109بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد مهدي160923

110بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي طراد محمد427250

ي محمود181084 111بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسيف صير

ي تركي248877 112بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد ناجر

113بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرقاسم اكريم علي434779

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرشالل علي نجم427657 114دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر علي جاسم429004 115دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعباس مجيد علي427361 116دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد عليوي ضاجي434703 117دب

يدة160909 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسمير عبيد شر 118دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرفالح نصيف جاسم181381 119دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل عبيد180930 120دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرصباح حميد مشلول249047 121دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرفالح هاشم عباس434628 122دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعماد منذر طراد249033 123دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي ماجد181406 124دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسعد عبيد كاظم248849 125دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعالء محمد الرمح427470 126دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمجيد حميد سلمان522982 127دب

ر عباس جمال523258 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير 128دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرنوري عاكف عبدهللا249147 129دب

ر434696 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعدنان شهيد حسير 130دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرقاسم نعمة حسن427379 131دب



لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد عامر عبدالمنعم180782 132دب

ر جسام محمد434756 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير 133دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر عامر عبدالمنعم180785 134دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرفارس وفيق عودة181351 135دب

ر عبود254795 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرصدام حسير 136دب

ر صباح حسن427627 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرياسير 137دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرقصي صادق حمد181122 138دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد خلف181387 139دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرضاري حمادي محمود523096 140دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعيىس مهدي عياده523091 141دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرقصي عبد محيميد434644 142دب

ر صاحب سلمان181402 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير 143دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرضياء ستار فارس181093 144دب

ر434711 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد حسير 145دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكريونس يوسف خليل248908 146دب

ي160111 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرقاسم غزاي كرجر 147دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعدنان جاسم محمد434672 148دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرقصي صدام سعيد427491 149دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرفيصل غازي عبدالكاظم160333 150دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكررعد طه محمود248954 151دب

ي محمود181391 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرليث صير 152دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرتوفيق حمزة محمد160027 153دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرفخري ساير كرماش160021 154دب

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد ساجت مجيد427419 155إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمهدي عكش عبيد427609 156إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد صائب ابراهيم160003 157إعدادي

ر عباس بدر523098 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير 158إعدادي

ي عبيد427559 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرنزار ناجر 159إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسالم اكير عبدهللا180826 160إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد حامد محمد523000 161إعدادي

ر522919 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرليث عليوي حسير 162إعدادي

س سلمان محمود181131 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرادري 163إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعباس عبيد احمد181002 164إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرليث مهدي عطيه523257 165إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرنشات عبدالواحد حمد427690 166إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد مطرسر علي427346 167إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي عيدان احمد248851 168إعدادي

ور عبيد علوان248856 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكران 169إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعادل رحمن مزعل254706 170إعدادي

سان علي فيحان181367 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراح 171إعدادي

ر181138 ي ياسير ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرليث صير 172إعدادي

1ماجستيرالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي داود سلمان523034

2ماجستيرالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحيدر زحام جير427335

3ماجستيرالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي كريم جميل254460

لوم عاليالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق عبدالرحمن عبيد427161 4دب

5بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ستار عبدهللا161168

ر عبدهللا159771 6بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

7بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعالء ناهض فاضل254405

8بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكريوسف احمد سعيد427741

ر عبدعلي ناهي434659 9بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير

10بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرضياءالدين محمد عبدهللا181625



11بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم كريم249153

ي434685 12بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسيف عدنان عباد

13بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكررحيم كاظم محمد159889

14بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكربقاء محي عباس160775

15بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحمزة فوزي حمد427498

16بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود جاسم181531

17بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر خليل ابراهيم254390

ر427545 18بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر صدام حسير

19بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي احمد مجيد522988

20بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرجميل شمىسي ماجد161242

21بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرستار شمىسي ماجد248962

22بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمهند حسن زيدان160801

23بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرصدام عبدهللا محمود181048

24بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد علو عطاهللا255191

25بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد فالح خضير160833

26بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكررافد منذر مطلب161128

27بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد علي480185

ر عباس249022 28بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

29بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراكرم كريم عبدهللا161021

ي محمود480192 30بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي صير

ام علي254503 ور دح 31بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكران

32بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرياش خضير عباس249008

33بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل سلمان161003

ر نعمة كاظم429106 34بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير

ر سعدون427443 35بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرقتيبة حسير

36بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرهيثم عامر جهاد429088

37بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكروسام محمد مجباس161048

38بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد نعمة427995

39بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعالء ماجد احمد161072

40بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي احمد علي160746

41بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد عبدالحي181338

ي181433 42بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر باسم هاد

43بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي ابراهيم خليفة560589

44بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعكرمة سالم عداي181723

45بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي سعد عبيد254474

46بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمنتظر تركي فرحان427579

47بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراسعد علي جاسم159953

48بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرياش عامر عبدعلي523131

ر عبيد249015 49بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

ة181664 وشخير 50بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمنير سليم اب

51بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي عبد فارس161207

ر هاشم داود523043 52بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمعيى

53بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد سعيد محمد160353

54بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراياد عصام هاشم522989

55بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد عكله مخلف181566

56بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحيدر خضير عباس180901

57بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جواد عبود161211

58بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس نعمة161220

59بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ضياءالدين منصور254905

60بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرنزار اسماعيل جاسم181108

61بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسالم نجاح عويد523103



62بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد عكش427575

63بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرثامر محمد علي160868

64بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراسماعيل عبد فارس180908

65بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح حسن248837

66بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرقصي عودة سلمان427434

67بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراسامة ستار جاسم522650

68بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرصفاء مسعود داود248812

69بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد عيىس160768

70بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمار حسن اسعيد181570

71بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراثير عباس رسول254479

72بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي احمد طه248822

73بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكربكر محمد سامي181702

74بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكربهاء حسن سلمان434663

75بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سالم خلف160322

76بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد مالك عبد159756

77بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي نض رحيم161115

78بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعامر حاتم فخري254381

ر علي عباس434662 79بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير

80بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد حميد سلمان434611

81بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرماهر احمد عباس181244

82بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرلؤي هادي عبدالرضا181505

83بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرنزار فالح خضير161008

84بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي عكيل427675

85بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرطيف احمد عطاهللا160075

ر427801 ر محمد حسير 86بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير

87بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراسامة ابراهيم صالح160842

88بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق علي عباس434707

89بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراركان عدنان كريم180935

90بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراسامه شحان سلمان434690

91بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد عباس فاضل523246

92بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسيف عماد جمعة180879

ر كريم حسن427570 93بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير

94بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي صبار كاظم160849

95بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدعلي ناهي428071

96بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرباسم كريم عباس523282

ر مطرسر علي523259 97بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير

98بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر عدنان احمد523167

99بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي سعدي مظلوم513366

100بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرارشد زيد جديع523304

101بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرامجد كاظم نصيف522886

102بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرقيس محمد ابراهيم181790

103بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب علي طلب181726

104بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرماجد حامد علي249113

105بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرليث سعد يونس434700

106بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكررفد فاضل عبدهللا254431

107بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد هيثم حبيب181030

108بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر عيىس عبود181231

109بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي حاتم كاظم180993

110بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمخلد خالد محمد434692

111بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكررافد عويد عباس427733

112بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد داود سلمان248857



ي181409 113بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكررعد باسم هاد

ر160891 114بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد لطيف حسير

115بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسعيد زيدان ابراهيم248886

116بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرخالد عباس مجيد427255

117بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم رعد طلب181707

118بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد عماد علو160052

ر محسن248805 119بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمرتصر عبدالحسير

120بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي جعفر عباس427189

ي محمود180976 121بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد صير

122بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرهشام هادي نايف249139

123بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمهند ماجد عبد523108

124بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد زحام جير427459

125بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسيف عدنان مصطاف523162

126بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد زيدان181236

ر248835 127بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم حسير

وب مجول ربيع159838 128بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراي

129بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي فرج خلف254392

130بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرليث عامر جهاد434640

131بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكروليد خالد مجيد181637

132بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم محسن181629

133بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد مثير عبدهللا427484

س ستار جاسم181163 134بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكران

ر علي كريم160133 135بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير

136بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمود محمد عطية427285

137بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر طراد محمد181749

138بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي سامي نصيف159777

139بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعالء كاظم محمد159897

140بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد علي طلب181742

141بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرفراس خيون حمد159936

142بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعصام سعدون يوسف248992

143بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمهند محمد احمد427728

144بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد علوان عطاهللا159802

145بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل عبدزيد428155

146بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم جاسم248899

147بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر ثامر ثابت181042

ر249087 148بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعادل سعد حسير

149بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسيف هادي عبدالرضا181498

150بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر طه كاظم181540

151بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالهادي عبدهللا180970

152بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي غالب جبار181069

ر523321 153بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمهند لطيف حسير

يم صالح248902 154بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر ارح

155بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد ساهل عبيد522909

156بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر كامل حسن248868

157بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسعد شحان كامل181593

158بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرنوفل ناظم هاشم181127

159بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد خالد مصطاف181581

160بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرهشام سلمان عيىس523196

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرانمار احمد علي181768 161دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرايهاب احمد علي160749 162دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكركرار طعمة حمزة180988 163دب



لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسيف جاسم محمد181330 164دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا خليل249117 165دب

ر هربود خلف523031 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير 166دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرايمن هادي كامل181595 167دب

س صباح حسن180944 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرادري 168دب

ر181146 ي ياسير لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرابراهيم صير 169دب

ي علي160885
ى

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالباف 170دب

ش159882 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرابراهيم اسماعيل ده 171دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرطارق عبدهللا عودة248976 172دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرصفاء عقيد سعد523287 173دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحيدر ابراهيم ضاري181661 174دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرابراهيم اسماعيل جاسم180856 175دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرفالح زياد فليح181755 176دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد عطية427281 177دب

ر161034 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر علي حسير 178دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرماهر نعمة فرج180759 179دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر وليد خالد180836 180دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر محمد سامي181795 181دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسالم شحان سلمان181098 182دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم نض254828 183دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسيف احمد عطاهلل160087 184دب

هان عبدهللا حمد434600 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرالير 185دب

ر عبدهللا254389 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعادل حسير 186دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرصهيب احمد علي181286 187دب

ر كريم254386 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير 188دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد ستار عبدهللا248840 189دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد160048 190دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر شمىسي ماجد181025 191دب

ر248810 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحميد طه ياسير 192دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرزياد سمير زيدان249013 193دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسن سهيل عبيد181615 194دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكربارق فاضل محمود181618 195دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدهللا ماجد181634 196دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي فوزي حمد427394 197دب

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعارف جبار علوان429126 198إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل خضير181033 199إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرقصي نور محمود160312 200إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر عامر نصار428163 201إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكربركات جسام محمد523222 202إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد عماد عبيد427621 203إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر ناظم نصيف181103 204إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر عباس مجيد427326 205إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر صالح سعدون249135 206إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرليث ثامر منصور160895 207إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر شعالن طارش434630 208إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكركرم سالم عداي522658 209إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل عبدهللا429075 210إعدادي

س سلمان254570 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسلمان ادري 211إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرامجد حميد سعد523111 212إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكربهجت جاسم خلف181281 213إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي خالد حسن254521 214إعدادي



ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد زيد جديع523317 215إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكروسام عطاهللا جميل180861 216إعدادي

ر سلمان248793 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر ياسير 217إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرصفاء حازم نصار254811 218إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحيدر هادي عبيد254399 219إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرابراهيم علي عبدالرضا434733 220إعدادي

ي254410 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي حسن هاد 221إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر خليفه علي523233 222إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراوس ستار جاسم181605 223إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرايمن سعد يونس429031 224إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد عقيد سعد522985 225إعدادي

ر عبيد434592 ور حسير ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكران 226إعدادي

وع248861 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرايمن ناظم مرسر 227إعدادي

ر خضر ابراهيم254489 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير 228إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرفاروق عادل عيىس428017 229إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرزيد عباس سعدي434597 230إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرخطاب محمد سلمان523294 231إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسيف ضامن سعدون437188 232إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسفيان عواد خضير248826 233إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد رعد احمد254583 234إعدادي

ر حسن عباس555417 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراالمير 235إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكريعقوب حمود عباس427155 236إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي صباح عبدعلي523150 237إعدادي

ون اسماعيل علي180769 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرالمام 238إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد عيىس مصطاف160101 239إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد سعد160452 240إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرايمن احمد كاظم254711 241إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحامد محمد خيون523309 242إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد عدي حافظ254408 243إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر سعدون فالح254376 244إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرفارس فالح فاضل248922 245إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي احمد علي160866 246إعدادي

ر خلف181612 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكربارق حسير 247إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسجاد مهدي نض248972 248إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمروان علي عباس522983 249إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحيدر كريم مهاوش427706 250إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكريونس اسماعيل جاسم181112 251إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراية عادل رحمن434678 252إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا مجيد شاكر523020 253إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرابراهيم نعمة عبد427682 254إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكربهاءالدين كريم عبد427596 255إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرهمام صادق طه522752 256إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر ابراهيم عبود427750 257إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرفراس ماجد سعدون523277 258إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحاتم كريم سلمان254531 259إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرقيدار عادل مطرسر254585 260إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر لطيف احمد161201 261إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالمجيد عبدالحميد434656 262إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمود خليفة احمد248978 263إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا خالد نعمة254407 264إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسامي تركي صالح160939 265إعدادي



ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعارف عدنان احمد522800 266إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد عبدهللا عباس544920 267إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرقيس سعدون علي180864 268إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرهيثم حمد نصار254816 269إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر حامد حسون254859 270إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد رعد نارص161199 271إعدادي

ر كامل181685 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 272إعدادي

ر248809 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد طه ياسير 273إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرصدام ابراهيم كريم181459 274إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسجاد خضير مريمط254420 275إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسيف سعد عطية254733 276إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد نصيف جاسم254573 277إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي هيثم محمد522876 278إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمهند عبدعلي عجيل249156 279إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر كاظم ياش434667 280إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر فاضل احمد523252 281إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد حميدان ابراهيم248891 282إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرياش محمد كريم522816 283إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمود سلمان555390 284إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي عداي مايح522899 285إعدادي

ي427605 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرثامر محمد عريير 286إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرخليل فرج خلف160119 287إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد علي434715 288إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعباس سعد يونس428975 289إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي طالب احمد254850 290إعدادي

ر محمد523040 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكربالل ياسير 291إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكررامي رحيم مهاوش523217 292إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسفيان اياد عدنان181572 293إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكررزاق عبدالجبار علي248866 294إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي غانم مصطاف523116 295إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحامد عبيد علوان523003 296إعدادي

ر اياد محمد254401 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير 297إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي فرحان161183 298إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرماجد حميد رشيد428936 299إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمار محمد صائب160014 300إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرياش عدنان حسن254782 301إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكربراء هادي جير160731 302إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر عايد عبدهللا555402 303إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرالبشير حامد عباس249005 304إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلم الدين خالد مجيد254388 305إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد محمد عطية427313 306إعدادي

ر544927 ر حسن حسير ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير 307إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر ابراهيم عمران181046 308إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكربراء احمد محمد180765 309إعدادي

ر خلف523012 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير 310إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسجاد رمضان محل160796 311إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي عكش428122 312إعدادي

وب مجيد خلف427240 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراي 313إعدادي

ر علي خيون249217 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسير 314إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسن اكير عبدهللا254574 315إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي كريم مرزة522829 316إعدادي



ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد رعد يونس254397 317إعدادي

ب احمد جاسم523250 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرادي 318إعدادي

ر523037 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرامجد رشيد حسير 319إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم علي249168 320إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحسام نوري سلمان181134 321إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعدي محمد عبيد181643 322إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحمزة كريم عباس555436 323إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد طه سامي248894 324إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد ضياء عيدان523268 325إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر فوزي رشيد161077 326إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر عصام عباس254809 327إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسلطان مالك عبد159766 328إعدادي

ي159968 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسجاد خضير هاد 329إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمود رهك نعمة523274 330إعدادي

ي161139 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرخالد محمود هاد 331إعدادي

ي حافظ254746
ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر هاتر 332إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعالء حازم نصار249160 333إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد وليد خالد254788 334إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمشتاق طالب عبدهللا254378 335إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي صالح سالم254428 336إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي محيسن نوار523311 337إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكررامي مجيد رحيم523264 338إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرليث ستار احمد544928 339إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمرتصر عباس فاضل248829 340إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكررسول كريم فليح254433 341إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر فوزي حمد427386 342إعدادي

ر خلف181655 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 343إعدادي

اس خيون حمد480217 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرنير 344إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرساري ماجد حامد254501 345إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعمر داود سلمان523006 346إعدادي

ر كاظم161025 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكربراء حسير 347إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرنزار نعمة فرج254568 348إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكربالل فوزي رشيد161087 349إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعباس عبدالهادي علي160944 350إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي عزيز صاحب160932 351إعدادي

352بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد كاظم محمد248807

353بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرسليم مهاوش خلف248988

354بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا مطرسر علي427316

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرباسم احمد عبدهللا181166 355دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدالستار سلمان ظاهر427564 356دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرثائر كامل سلمان248960 357دب

ر160958 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعدنان كيطان حسير 358دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرجواد كاظم جير429117 359دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرلؤي خيون مهدي181314 360دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعلي خضير عباس181785 361دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد مشلول249000 362دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرحاكم سلمان بدر248952 363دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمشتاق عباس بدر523189 364دب

ر عبيد160058 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرجبار حسير 365إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعالء كريم محمود544917 366إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراياد حمد حسون161222 367إعدادي



ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرخلف حمزة محمد249172 368إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرزهير هادي شلب522997 369إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرصفاء كريم محمود544913 370إعدادي

ي522986 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعبدالواحد محمود هاد 371إعدادي

ر محمود480221 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرخالد حسير 372إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرعباس عليوي خضير480182 373إعدادي

ر434604 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراسماعيل كيطان حسير 374إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكراحمد حسن علي160979 375إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرصالح سعد رمح523024 376إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكرمنير مهدي احمد434750 377إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادذكررعد علي نايف522890 378إعدادي

1ماجستيرالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىغفران زحام جير427331

2بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىقسمة جير كريدي181006

3بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىهيفاء عبدهللا ماجد181374

اس هالل مزهر249044 4بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىنير

ج عبدالحميد احمد434642 5بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىاري    

6بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىسندس يحير ربيع181318

7بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىرجاء كامل منصور161162

8بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىورود باسم حمد181149

9بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىمير علي رضا160900

ر عناد181225 10بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىرجاء عبدالحسير

ي181362 11بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىسعاد بحر ناجر

12بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىنوال سعود محمد427634

13بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىانتصار حميد مشلول249031

14بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىختام عبد عطوان160717

15بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىرشا محمد محمود181360

16بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىايمان خالد ابراهيم249061

17بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىشيماء حسون سعيد248897

18بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىشيماء غالب فرعون160712

19بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىهناء ابراهيم كزار434726

ر جاسم181515 20بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىوفاء حسير

21بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىسوسن خضير فهد181396

ر كامل254513 22بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىانتضار امير

23بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىدعاء احمد عبد181348

24بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىرنا عبدالحسن شناوة161192

25بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىطيبة سمير عبيد160915

26بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىشيماء نبيل فائق181710

ر صالح مهدي434724 27بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىحنير

28بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىسلوى مالك حميد181267

29بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىغفران عبدالرضا زاير540021

30بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىمريم فيصل عبدالملك427768

31بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىدعاء محمد سعد159690

32بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىانعام حسن كاظم522906

ر159926 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىمنتىه علي حسير 33دب

ي جير427664
لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىايمان شمحر 34دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىهناء احمد علوان180939 35دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىهناء ابراهيم جواد434599 36دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىابتسام فياض جاسم181509 37دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىلميس عبيد مجباس160067 38دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىتحرير حمزة علوان254449 39دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىسهاد عبد نفل427356 40دب



ي متعب181370 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىبتول ناجر 41دب

ي181718 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىعباسية سامي هاد 42دب

ي181259 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىنجلة محمود هاد 43دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىاقبال عبد مهدي181091 44دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىاشاء كريم محمود544915 45دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىشيماء قحطان مهدي254540 46دب

ي254841
ى

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىفرح كميل عبدالباف 47دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىوالء مزهر هندي434762 48دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىليل عبد نفل427261 49دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىسمر محمود شاكر161179 50دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىميسون خضر ابراهيم181273 51دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبداالمير نصيف523136 52دب

س161174 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىنور رفش دب 53دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىاسماء علي عبدهللا181054 54دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىهند طراد محمد181758 55دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىعذراء محمد كاظم180774 56دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىامال غافل عبيد254375 57دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىبان علي عبدهللا159791 58دب

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىخالدة ابراهيم كزار523236 59إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىهدية اسعيد جاسم181058 60إعدادي

1دكتوراهالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىايات محمد سعود555422

هان427477 2ماجستيرالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى بهير شر

ر محمد سعود522854 3ماجستيرالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىحنير

4ماجستيرالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىشذى حميد احمد181666

5بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىحال فاضل عبدهللا429048

6بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىمارب سعدون عبدهللا181658

7بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىزينب كاظم سلمان523184

8بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىنور محمد عطية427295

9بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىمها فاضل جاسم181151

10بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىندى عبدهللا محمد431210

ر اكرم احمد160042 11بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىياسمير

12بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىمها مجول ربيع159844

13بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىاسماء حميد احمد181528

14بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىاسماء نوري عبداالمير160998

ان160772 ر 15بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىنىه ساهي عنير

16بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىرفل فوزي حمد249142

17بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىمها صادق صالح523242

18بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىرؤى محمد عباس180894

19بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىساره كريم جاسم427717

20بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىقبس عبدهللا عباس159716

21بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىمريم محمد لفته249066

22بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىعذراء مجيد سلمان180841

23بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىسيداء ستار داود181683

24بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىختام حسن محمد427514

25بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىصفا صفوك عليوي523050

ة فخري علي181014 26بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىنادي

27بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىهدى علوان هراط160953

28بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىعذراء عبداالمير نصيف181106

29بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىهدى حميد احمد181672

ر523119 30بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىنور علي حسير

ر180984 31بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىدعاء سعيد حسير



32بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىدعاء حميد سلمان254834

33بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىعلياء محي عباس159745

وق هادي عباس180959 34بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىشر

35بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىهبة حمودي محسن181650

ان شاكر علي180954 36بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىودي

37بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىعذراء اسماعيل عذاب181692

ر180874 ان جميل محمدامير 38بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىنير

39بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىدعاء كاظم خضير160829

40بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىسارة جميل محمد180872

41بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىشهالء عيدان نغماش427646

42بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىمريم هادي عباس180967

43بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىفاطمة كاظم محسن249025

هان427762 اس بهير شر 44بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىنير

ر اسعيد160810 45بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىريام حسير

46بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىزهراء سهيل نجم522993

47بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىرهام سعدون يوسف248996

48بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىايناس صالح مهدي160880

49بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىايمان علي خيون249140

50بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىرسل صفوك عليوي523048

51بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىندى سلمان احمد434738

ي159918 52بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىنور صدام هاد

ي434716 53بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىانتظار عدنان عباد

54بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىفال فاضل عبدهللا434669

ر523298 55بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىضح مهدي حسير

56بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىعلياء سعيد احمد181019

57بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىميناء هادي خميس180788

58بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىسارة سهيل نجم522859

59بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىحنان عبدهللا جواد434647

ر523144 60بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىفاطمة علي حسير

61بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىهيام طعمة علي161091

ر نعمة محمد181487 62بكالوريوسالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىحنير

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىرسل محسن سعيد160814 63دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىوسن محمود شاكر180851 64دب

ر427402 لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد حسير 65دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىرقية فاضل صفير181038 66دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىنور هادي عباس181119 67دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىشاة ماجد جاسم555399 68دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىسهيلة مهدي حران161146 69دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىمروة وليد شهيد180859 70دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىسوزان محمد فياض161099 71دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىعبير خليل اسماعيل161105 72دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىمروج ناصح محمد161065 73دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىاصالة محمد سلمان181344 74دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىهديل حامد علي249050 75دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىمكارم سعدون يوسف248846 76دب

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىعائشة بهاء خزعل181252 77دب

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىزهراء سعد منصور181602 78إعدادي

ق قتيبة جواد544886 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىاستير 79إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىزينة هادي عباس180963 80إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىسارة علي عبدهللا159799 81إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىكوثر جمال عبد522664 82إعدادي



ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىجمانة جاسم عباس161028 83إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىهالة يوسف عيدان180815 84إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىطيبة مثير مصطاف522994 85إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىايالف موفق عكش159943 86إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىغفران احمد حامد248910 87إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىسارة ثامر ابراهيم248815 88إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىزهراء جبار خضير522850 89إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىهبة عادل مجيد254396 90إعدادي

ر427209 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىتبارك محمد حسير 91إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىنبا عدنان حسن428892 92إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىدعاء سهيل نجم427786 93إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىاالء طه احمد254519 94إعدادي

ر عبد مخلف254403 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىمارلير 95إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىزهراء كاظم خضير160992 96إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىميسم محمود عداي434624 97إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىنبا ناصح محمد254737 98إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسن فالح434753 99إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىمريم قحطان مجيد254419 100إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىرقية حمودي محسن434595 101إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىمريم محمد عطية427290 102إعدادي

ر زامل523174 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىعلياء حسير 103إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىشهد فوزي رشيد161082 104إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىازل سالم عبدهللا254800 105إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىهديل طالب وفيق254499 106إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىنجاة سعد عيىس254565 107إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىطيبة صفوك عليوي522893 108إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىمريم عبدالواحد محمود249127 109إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىنور ضياء علي160876 110إعدادي

ر علي523204 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىافنان حسير 111إعدادي

ي428968 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىسحر عدنان عباد 112إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىهاجر احمد محمد180770 113إعدادي

ر كامل48839 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىسارة حسير 114إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىزينة جبار خضير522840 115إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىغسق محسن سعيد160820 116إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىاالء هادي خميس254525 117إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىخديجة سعدون فالح522617 118إعدادي

ي554042 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىاية جاسم حمود 119إعدادي

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىمروة محمد مهيدي434731 120إعدادي

ر254515 ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىغسق نعمة حسير 121إعدادي

لومالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىلمياء كريم محمود19684 122دب

ةالرشيد171123الكرخ-بغدادأنيىعروبة مظهر جواد523315 123إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرسمير لفته حمزة249318 1دكتوراهالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكروسام هادي عكار557940 2دكتوراهالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرضياء ابراهيم عيىس474240 لوم عاليالمحمودي 3دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرليث محمد عبدالواحد15788 4بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرماجد حميد مهدي16629 5بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي عبد محمد431205 6بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرخليل لطيف داود16155 7بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكررحيم رزاق جاسم557929 8بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرسيف باسم عبدعلي539975 9بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد عامر عباس474836 10بكالوريوسالمحمودي



ة171124الكرخ-بغدادذكرحمدي حمزة عيادة474356 11بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعماد قاسم جابر539985 12بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرفالح حسن طعيس474198 13بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرناهض حامد عيدان16124 14بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكراحمد نجم عبد249358 15بكالوريوسالمحمودي

ر لفته471141 ة171124الكرخ-بغدادذكرباسم حسير 16بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرماهر عبدالسالم خلف540005 17بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكربشار عادل جاسم474742 18بكالوريوسالمحمودي

ر هادي فارس474429 ة171124الكرخ-بغدادذكرياسير 19بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرانمار سعدون بدر471258 20بكالوريوسالمحمودي

ر16176 ة171124الكرخ-بغدادذكرمازن محمد حسير 21بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرليث كاظم عودة16648 22بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرسامر كاظم رحيم248930 23بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرخضر جاسم محمد16290 24بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمبدر مزهر علي471242 25بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي عبد249046 26بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرفرات عبدالحميد محمد16299 27بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرسيف فالح حسن431200 28بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ليث فاضل474413 29بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرطيف عماد كريم249361 30بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرحارث حامد حمزة540012 31بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكراوس جميل جواد474409 32بكالوريوسالمحمودي

ر مجيد رشيد539968 ة171124الكرخ-بغدادذكرحسير 33بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمصطفر مازن حمزة474276 34بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرهاشم حسون علي539966 35بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمصطفر ثامر محمد474365 36بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعامر عباس سعيد474720 لومالمحمودي 37دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرسعد عبداالمير خضير16279 لومالمحمودي 38دب

ة171124الكرخ-بغدادذكررحمن طراد نعمة431187 لومالمحمودي 39دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرمصطفر اسماعيل ابراهيم431212 لومالمحمودي 40دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد علي صالح540001 لومالمحمودي 41دب

ان431127 ر ة171124الكرخ-بغدادذكرعباس علي عنير لومالمحمودي 42دب

ة171124الكرخ-بغدادذكريوسف محسن علوان474453 لومالمحمودي 43دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرقيس محمد عمران474788 لومالمحمودي 44دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي عبد16374 لومالمحمودي 45دب

ر جاسم19073 ة171124الكرخ-بغدادذكرحازم عبدالحسير لومالمحمودي 46دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرزيد محمد عبدالحمزة249279 لومالمحمودي 47دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد حمدي كاظم275736 لومالمحمودي 48دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرحسام ابراهيم زيدان557928 لومالمحمودي 49دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي عبد الوهاب عبد الرزاق262587 لومالمحمودي 50دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد شاكر نوري431198 لومالمحمودي 51دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرباسم نجم عبيد557919 لومالمحمودي 52دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرحازم حامد كاظم249232 لومالمحمودي 53دب

ة171124الكرخ-بغدادذكررعد محمد لفته16651 لومالمحمودي 54دب

ف474348 ة171124الكرخ-بغدادذكرربيع كاظم ردي لومالمحمودي 55دب

ر خضير249376 ة171124الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالحسير لومالمحمودي 56دب

ر16654 ة171124الكرخ-بغدادذكرعبداالمير علي حصير لومالمحمودي 57دب

ة171124الكرخ-بغدادذكربسام محمد سلمان474250 لومالمحمودي 58دب

ر علي نوري249017 ة171124الكرخ-بغدادذكرحسير لومالمحمودي 59دب

ة171124الكرخ-بغدادذكراثير رائد علي474419 لومالمحمودي 60دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرمهند احمد محسن540046 لومالمحمودي 61دب



ة171124الكرخ-بغدادذكرخالد سعدون محسن539989 لومالمحمودي 62دب

ة171124الكرخ-بغدادذكريوسف بدر رضا248847 لومالمحمودي 63دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرسلوان حمزة علي16728 لومالمحمودي 64دب

ر16663 ة171124الكرخ-بغدادذكرعبدالستار علي حصير لومالمحمودي 65دب

فقار علي خضير474219 ة171124الكرخ-بغدادذكرذوال لومالمحمودي 66دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرحازم خلفة ساجت16144 لومالمحمودي 67دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرخالد جواد باز16416 لومالمحمودي 68دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرحسام مثير عبدهللا474236 لومالمحمودي 69دب

ة171124الكرخ-بغدادذكراحمد خضير عباس249091 لومالمحمودي 70دب

ر طبع557900 ة171124الكرخ-بغدادذكرناريمان حسير لومالمحمودي 71دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرانمار حميد جدوع16528 لومالمحمودي 72دب

ر ناهض حاتم16401 ة171124الكرخ-بغدادذكرحسير لومالمحمودي 73دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد خضير474372 ةالمحمودي 74إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن حمزة94760 ةالمحمودي 75إعدادي

ر539974 ة171124الكرخ-بغدادذكرخالد علي حسير ةالمحمودي 76إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان عباس474434 ةالمحمودي 77إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرشاكر محمود نصار16192 1ماجستيرالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرحيدر علي خضير431168 2بكالوريوسالمحمودي

ر431154 ر محمد عبدالحسير ة171124الكرخ-بغدادذكرحسير 3بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرانمار سعد حميد557932 4بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرسيف علي عطية246245 5بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرايثار محمد عفلوك16159 6بكالوريوسالمحمودي

ر عبدالرحمن جسام248887 ة171124الكرخ-بغدادذكرحسير 7بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرياش احمد سامي16406 8بكالوريوسالمحمودي

ر16562 ر محمد حسير ة171124الكرخ-بغدادذكرامير 9بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكروسام احمد خليفة19176 10بكالوريوسالمحمودي

ر عبدالجبار سلمان539993 ة171124الكرخ-بغدادذكرمعيى 11بكالوريوسالمحمودي

ي519568
ة171124الكرخ-بغدادذكراياد غازي كوسر 12بكالوريوسالمحمودي

ي حسن513623 ة171124الكرخ-بغدادذكرابراهيم حرتر 13بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعمار كامل جواد471464 14بكالوريوسالمحمودي

ر249370 ة171124الكرخ-بغدادذكرزين العابدين رعد حسير 15بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرقيس محسن نجم16196 16بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكربالل صاحب جدعان16328 17بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعصام سعد محسن275651 18بكالوريوسالمحمودي

ر طالل حسن16208 ة171124الكرخ-بغدادذكرحسنير 19بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمصطفر مهند عبيد16096 20بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي صالح مراح16508 21بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي كزار540033 22بكالوريوسالمحمودي

ي16092 ة171124الكرخ-بغدادذكرقبس صباح واد 23بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي هالل سند431133 24بكالوريوسالمحمودي

ر16065 ة171124الكرخ-بغدادذكراحمد باسم حسير 25بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي سعد عبيد471270 26بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرحسن سعد عبيد539996 27بكالوريوسالمحمودي

ر431216 ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد علي حسير 28بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد16681 29بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعمار خلفه ساجت16567 30بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعامر كاظم رحيم15741 31بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرفاضل عالوي فاضل16135 32بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكركاظم علي حمود540042 33بكالوريوسالمحمودي

ي431207 ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي صالح هاد 34بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكررسول حسن عليوي249214 35بكالوريوسالمحمودي



ة171124الكرخ-بغدادذكروليد محمد خالد16255 36بكالوريوسالمحمودي

ي حميد431220 ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالنير 37بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرهشام فاضل محمد16512 38بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرهاشم كاظم هاشم249287 39بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرنجم حبيب فاضل15794 40بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمصطفر عامر حيدر539982 41بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي رعد فهد249032 42بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمنتظر علي محمود474829 43بكالوريوسالمحمودي

ر16481 ة171124الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد تير 44بكالوريوسالمحمودي

يم539986 ة171124الكرخ-بغدادذكررافد محمد ارح 45بكالوريوسالمحمودي

ر عبدهللا محمد540011 ة171124الكرخ-بغدادذكرحسير 46بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرالحارث مثير حسن474646 47بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرستار عبدالجبار سلمان249118 48بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعباس جسام عبدهللا15783 49بكالوريوسالمحمودي

ر نعمان خضير16486 ة171124الكرخ-بغدادذكرحسير 50بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي حسن علي474285 51بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرحيدر علي عبدالخضر16711 52بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عبد474280 53بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرحيدر ثامر محمد16556 54بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرداود سلمان كريم250400 55بكالوريوسالمحمودي

ي540032 ة171124الكرخ-بغدادذكرمصطفر ثجيل خير 56بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد زياد فخري474680 57بكالوريوسالمحمودي

ومي539981 ة171124الكرخ-بغدادذكرسيف علي رح 58بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد سعيد فاهم16081 59بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن جسام248893 60بكالوريوسالمحمودي

ر540010 ة171124الكرخ-بغدادذكرسجاد مزاحم حسير 61بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكركريم جميل جواد539980 62بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي سعد فاضل16625 63بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا صاحب علي442338 64بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رعد فهد246207 65بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرياش مال هللا وناس249301 66بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي فالح حسن16451 67بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرسالم محسن خضير16425 68بكالوريوسالمحمودي

ي557942 ة171124الكرخ-بغدادذكرعباس فيصل عبدالنير 69بكالوريوسالمحمودي

ر نايف16641 ة171124الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن ياسير 70بكالوريوسالمحمودي

ي حميد474512 ة171124الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدالنير 71بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكررسول شاكر محمود16662 72بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعبداالمير رزاق جاسم431180 73بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكراحمد محمد سلمان474298 74بكالوريوسالمحمودي

ر علي16069 ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 75بكالوريوسالمحمودي

ر كريم513447 ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 76بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد سامي عبود249390 77بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرطي فخري صكب249083 78بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرهشام رزاق عبدالرضا16027 79بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكركرار سعد خادم16700 80بكالوريوسالمحمودي

ي246128 ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي فيصل عبدالنير 81بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم عمران16071 82بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكراحمد سلمان شبلي16111 83بكالوريوسالمحمودي

ي557907 ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالمطلب ناجر 84بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعمار احمد علي474472 85بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكراحمد خلف عبيد539977 86بكالوريوسالمحمودي



ة171124الكرخ-بغدادذكراحمد علي حمود540029 87بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد هيثم خضير249394 88بكالوريوسالمحمودي

ر539954 ة171124الكرخ-بغدادذكراحمد مزاحم حسير 89بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعامر فارس عبيد249246 لومالمحمودي 90دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرطه عبدهللا عبيد513478 لومالمحمودي 91دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرنبيل صباح علي474243 لومالمحمودي 92دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالجبار حميد249074 لومالمحمودي 93دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالجبار حميد16319 لومالمحمودي 94دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرسجاد محمد عفلوك474499 لومالمحمودي 95دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح احمد431153 لومالمحمودي 96دب

ئ حامد حمزة540016 ة171124الكرخ-بغدادذكرمصطفر لومالمحمودي 97دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد حسن16205 لومالمحمودي 98دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد علي عبدالرحمن16053 لومالمحمودي 99دب

ر عيدان تركي15776 ة171124الكرخ-بغدادذكرحسير لومالمحمودي 100دب

ر رحمان474663 ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحسير لومالمحمودي 101دب

ر ابراهيم علي474699 ة171124الكرخ-بغدادذكرحسير لومالمحمودي 102دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرماهر حبيب حميد431126 لومالمحمودي 103دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد كريم474447 لومالمحمودي 104دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالرزاق حمزة539967 لومالمحمودي 105دب

ة171124الكرخ-بغدادذكركرار احمد محسن540045 لومالمحمودي 106دب

ي249322 ة171124الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالمطلب ناجر لومالمحمودي 107دب

ي262724
ة171124الكرخ-بغدادذكرعبدالرحيم عبدالكريم ماصر لومالمحمودي 108دب

ر246146 ة171124الكرخ-بغدادذكرعماد صادق عبدالحسير لومالمحمودي 109دب

ة171124الكرخ-بغدادذكراحمد يوسف اسماعيل16153 لومالمحمودي 110دب

ة171124الكرخ-بغدادذكرالحسن احمد عبداالمير16119 ةالمحمودي 111إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعبدالمجيد خالد حامد557968 ةالمحمودي 112إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا هاشم عبد474339 ةالمحمودي 113إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرغيث ستار حاتم544243 ةالمحمودي 114إعدادي

م442300 ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم ردا ةالمحمودي 115إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعمر باسم حمد16367 ةالمحمودي 116إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرلؤي عبدالرزاق احمد246570 ةالمحمودي 117إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرحاتم ناهض حاتم246250 ةالمحمودي 118إعدادي

ر539957 ة171124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا مزاحم حسير ةالمحمودي 119إعدادي

ر عبدالرزاق474525 ة171124الكرخ-بغدادذكرقيض حسير ةالمحمودي 120إعدادي

ر539956 ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد مزاحم حسير ةالمحمودي 121إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد عرفان عبدالرحمن474206 ةالمحمودي 122إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي لفته عبيد16685 ةالمحمودي 123إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح مراح16131 ةالمحمودي 124إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكراحمد محمد عبد442310 ةالمحمودي 125إعدادي

ر حيدر محمود539949 ة171124الكرخ-بغدادذكرحسير ةالمحمودي 126إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرسجاد محمدعلي حسن248879 ةالمحمودي 127إعدادي

ر محمد نوري540037 ة171124الكرخ-بغدادذكرحسير ةالمحمودي 128إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل محسن539953 ةالمحمودي 129إعدادي

ي16495
ة171124الكرخ-بغدادذكرعماد غازي كوسر ةالمحمودي 130إعدادي

ر خضير15749 ة171124الكرخ-بغدادذكرليث حسير ةالمحمودي 131إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالكريم عبيد15758 ةالمحمودي 132إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي هادي محسن540038 ةالمحمودي 133إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي رحيم بريس249339 ةالمحمودي 134إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح مهدي540007 ةالمحمودي 135إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرحسن مالك حمزة473083 ةالمحمودي 136إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكراحمد جميل جدوع474271 ةالمحمودي 137إعدادي



ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي مثير عبدهللا16390 ةالمحمودي 138إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرحيدر جاسم محمد301075 ةالمحمودي 139إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرقيس قحطان منصور474396 ةالمحمودي 140إعدادي

غام ثامر احمد540014 ة171124الكرخ-بغدادذكررصر ةالمحمودي 141إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرابراهيم اسماعيل ابراهيم246058 ةالمحمودي 142إعدادي

ر حميد جواد431182 ة171124الكرخ-بغدادذكرمعيى ةالمحمودي 143إعدادي

ر كريم16079 ة171124الكرخ-بغدادذكرحسن حسير ةالمحمودي 144إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعمر خضر جاسم540025 ةالمحمودي 145إعدادي

سان منصور533746 ة171124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا اح ةالمحمودي 146إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالحميد عبدالكريم246046 ةالمحمودي 147إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرشهاب رعد شهاب557933 ةالمحمودي 148إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان منصور540002 ةالمحمودي 149إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمؤيد باسم علي519574 ةالمحمودي 150إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد حيدر557914 ةالمحمودي 151إعدادي

ر540003 ة171124الكرخ-بغدادذكرضياء عدنان حسير ةالمحمودي 152إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمهدي محمد فاضل540004 ةالمحمودي 153إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرامير اسعد حمزة540039 ةالمحمودي 154إعدادي

اس فيصل خيون249237 ة171124الكرخ-بغدادذكرنير ةالمحمودي 155إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعباس عماد عبدالزهرة248915 ةالمحمودي 156إعدادي

ر صكب16712 ة171124الكرخ-بغدادذكرابراهيم حسير ةالمحمودي 157إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي خضير254751 ةالمحمودي 158إعدادي

ر246487 ة171124الكرخ-بغدادذكريعقوب عدنان حسير ةالمحمودي 159إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي ماجد جاسم246432 ةالمحمودي 160إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرسيف علي صالل474352 ةالمحمودي 161إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرايمن هادي محسن540036 ةالمحمودي 162إعدادي

ي539970 ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح باد ةالمحمودي 163إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا شهاب احمد539976 ةالمحمودي 164إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرابراهيم احمد جواد431138 ةالمحمودي 165إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرسجاد قاسم علي16041 ةالمحمودي 166إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي طالب عبد246579 ةالمحمودي 167إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي باسم محمد248991 ةالمحمودي 168إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكراحمد حميد ظاهر474288 ةالمحمودي 169إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عامر عباس431131 ةالمحمودي 170إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم حمود557904 ةالمحمودي 171إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي مجيد حميد16251 ةالمحمودي 172إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرايهاب جميل جواد539950 ةالمحمودي 173إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي عبدهللا شاكر16199 ةالمحمودي 174إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم علي474714 ةالمحمودي 175إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكراحمد شعالن حاتم539971 ةالمحمودي 176إعدادي

وب محسن عبود430075 ة171124الكرخ-بغدادذكراي ةالمحمودي 177إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرحامد عبيس عودة430322 ةالمحمودي 178إعدادي

ر مظهر عباس248995 ة171124الكرخ-بغدادذكرالحسير ةالمحمودي 179إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكراحمد صباح جاسم249150 ةالمحمودي 180إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرفهد داود عبدهللا431221 ةالمحمودي 181إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرزيد احمد علي16269 ةالمحمودي 182إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرزين العابدين خالد ضاري250693 ةالمحمودي 183إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعمار علي حسن557947 ةالمحمودي 184إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد محمدرؤوف15746 ةالمحمودي 185إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرسيف حامد كاظم246191 ةالمحمودي 186إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرشوان سعد محمد474112 ةالمحمودي 187إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد محمود16612 ةالمحمودي 188إعدادي



ة171124الكرخ-بغدادذكرعالء زاهي عناد246536 ةالمحمودي 189إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرسيف عامر عبدهللا540041 ةالمحمودي 190إعدادي

ر عبدالرزاق249260 ة171124الكرخ-بغدادذكرحيدر حسير ةالمحمودي 191إعدادي

ر علي246659 ة171124الكرخ-بغدادذكرابراهيم حسير ةالمحمودي 192إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم عبيد16616 ةالمحمودي 193إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرياش عامر عباس16033 ةالمحمودي 194إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعدي عامر عباس474797 195بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكرعرفان عبدالرحمن عباس431199 196بكالوريوسالمحمودي

ر539972 ة171124الكرخ-بغدادذكراوس سعد حسير 197بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادذكراحمد رزاق جاسم249146 لومالمحمودي 198دب

ر محمد خليل539984 ة171124الكرخ-بغدادذكرحسير ةالمحمودي 199إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادذكرمشعان حاتم علي540018 ةالمحمودي 200إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىامنة رزاق جاسم474370 1دكتوراهالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىسارة محمد عبد474190 2بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىاشاء حميد كريم249187 3بكالوريوسالمحمودي

ي احمد سلمان248959
ة171124الكرخ-بغدادأنيىتهاتر 4بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىسحر خليل ابراهيم539988 5بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىمنال حاتم مطلب15780 6بكالوريوسالمحمودي

الص عبد علي عباس557915 ة171124الكرخ-بغدادأنيىاخ 7بكالوريوسالمحمودي

ة خضير عباس16217 ة171124الكرخ-بغدادأنيىنادي 8بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىامل محسن حمزة474505 9بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىهناء عبدالرزاق جاسم16114 10بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىامال محمد مطر442204 11بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىختام عبدعلي عباس474214 12بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىنورس ستار كاظم431214 13بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىحوراء كاظم بدن16303 14بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىزينا علي خضير431132 15بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىاشاء علي نوري434614 16بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىشذى سعدي عبدهللا16532 17بكالوريوسالمحمودي

ر431137 ة171124الكرخ-بغدادأنيىميسون صالح حسير 18بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىشهد سلمان ابراهيم249095 19بكالوريوسالمحمودي

ر249271 ة171124الكرخ-بغدادأنيىاشاء عباس حسير 20بكالوريوسالمحمودي

ف16583 ة171124الكرخ-بغدادأنيىضح كاظم ردي 21بكالوريوسالمحمودي

ر صادق جعفر557944 ة171124الكرخ-بغدادأنيىنورالعير 22بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىشيماء غازي رفيق16674 23بكالوريوسالمحمودي

ر خضير علي431123 ة171124الكرخ-بغدادأنيىياسمير 24بكالوريوسالمحمودي

ر خليل540040 ة171124الكرخ-بغدادأنيىاطياف عبدالحسير 25بكالوريوسالمحمودي

ف16670 ة171124الكرخ-بغدادأنيىهدى كاظم ردي 26بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىغادة محمد عبدالجليل559449 27بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىندى نصيف سادر16332 لومالمحمودي 28دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىايمان عبيد عطوان474670 لومالمحمودي 29دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىورود كاظم احمد539998 لومالمحمودي 30دب

ى غالي شبيب540008 ة171124الكرخ-بغدادأنيىبرسر لومالمحمودي 31دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىهدية صالح كاظم431173 لومالمحمودي 32دب

ر16314 ة171124الكرخ-بغدادأنيىامل محمد امير لومالمحمودي 33دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىبيداء حميد جاسم540034 لومالمحمودي 34دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىسهاد ابراهيم خليل248963 لومالمحمودي 35دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىاشواق صالح حسن431171 لومالمحمودي 36دب

ر249221 الم علي حسير ة171124الكرخ-بغدادأنيىاح لومالمحمودي 37دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىمروة علي خضير431120 لومالمحمودي 38دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىثورة عبدالزهرة عباس16086 لومالمحمودي 39دب



ى هادي مطرود545177 ة171124الكرخ-بغدادأنيىبرسر لومالمحمودي 40دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىعذراء عبد سلمان540019 لومالمحمودي 41دب

ة اياد عبدالرحمن540026 ة171124الكرخ-بغدادأنيىفادي لومالمحمودي 42دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىاشاء شحان حامد474184 لومالمحمودي 43دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىسحر حسن عبدهللا540044 لومالمحمودي 44دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىشيماء كاظم كماز474642 لومالمحمودي 45دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىفاطمة خالد ضاري250689 لومالمحمودي 46دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىسمارة كريم نجم474863 لومالمحمودي 47دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىنورس حسن اسماعيل474200 لومالمحمودي 48دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىشى غالب علي248839 لومالمحمودي 49دب

ر محمود16265 ة171124الكرخ-بغدادأنيىافراح حسير لومالمحمودي 50دب

نا وليد حميد249226 ة171124الكرخ-بغدادأنيىدي لومالمحمودي 51دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىنهرين علي حسن16341 لومالمحمودي 52دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىانعام محمد لفته15755 لومالمحمودي 53دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىحنان حسن اسماعيل249193 لومالمحمودي 54دب

ف249203 ة171124الكرخ-بغدادأنيىسحر كاظم ردي لومالمحمودي 55دب

ر صكب249078 ة171124الكرخ-بغدادأنيىاالء حسير لومالمحمودي 56دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىضح حسن جواد521707 لومالمحمودي 57دب

وش540006 ة171124الكرخ-بغدادأنيىنجاة عزيز حيى لومالمحمودي 58دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىاشاء وادي مهدي558009 ةالمحمودي 59إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىابتسام خضير عباس16275 ةالمحمودي 60إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىبتول كاظم صاحب474193 ةالمحمودي 61إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىامال اسماعيل عيىس557943 ةالمحمودي 62إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىمير جهاد كاظم557936 ةالمحمودي 63إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىميس ابراهيم عيىس474843 ةالمحمودي 64إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىزهراء صالح كاظم539952 ةالمحمودي 65إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىشيماء هادي حميد431186 ةالمحمودي 66إعدادي

اس محمود سليم474424 ة171124الكرخ-بغدادأنيىنير لوم عاليالمحمودي 1دب

ر16520 ة171124الكرخ-بغدادأنيىزينة عبدالرحمن حسير 2بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىوجدان وليد عبيس428531 3بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىاسيل سعد مرزة248941 4بكالوريوسالمحمودي

ة صالح مهدي431179 ة171124الكرخ-بغدادأنيىامير 5بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىزينب نعيم جاسم431169 6بكالوريوسالمحمودي

ر اسماعيل431163 اس ياسير ة171124الكرخ-بغدادأنيىنير 7بكالوريوسالمحمودي

ر249166 ة171124الكرخ-بغدادأنيىزينب حازم حسير 8بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىهبة مظهر مهدي431176 9بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىقبس قاسم خلف471237 10بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي حميد16470 11بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىاشاء رياض عبد16577 12بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىهند سلمان ابراهيم249207 13بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىجيهان صاحب علي442343 14بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىمريم عالء جاسم16048 15بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىهند خميس سلومي16696 16بكالوريوسالمحمودي

ر سالم خليف502350 ة171124الكرخ-بغدادأنيىحنير 17بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىايمان حاتم عطية16549 18بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد حسن297165 19بكالوريوسالمحمودي

ر539978 ة171124الكرخ-بغدادأنيىغصون حازم حسير 20بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىسحر ابراهيم طه431192 21بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىميس جمال علي19067 22بكالوريوسالمحمودي

ر حمد431194 ة171124الكرخ-بغدادأنيىسارة حسير 23بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىنور اياد مزهر249059 24بكالوريوسالمحمودي



ة171124الكرخ-بغدادأنيىدعاء عباس طارق249040 25بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىغفران محمد حيدر431215 26بكالوريوسالمحمودي

ر عادل محسن249105 ة171124الكرخ-بغدادأنيىحنير 27بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىرانية محمد كريم539992 28بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىهدى محمد علي474477 29بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىتبارك باسم علي519572 30بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىزهراء رشيد حميد431139 31بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىعذراء يوسف بدر249157 32بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىاسماء حاتم بدر539990 33بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىنور عبدالكريم يوسف539991 34بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىطيبة سعد احمد300722 35بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىدعاء صالح مهدي539948 36بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىنور قاسم عليوي474174 37بكالوريوسالمحمودي

ر حامد حمزة540015 ة171124الكرخ-بغدادأنيىحنير 38بكالوريوسالمحمودي

ر431149 ة171124الكرخ-بغدادأنيىهدير علي حسير 39بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىسارة سامي حسن16077 40بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىنور طالب علوان523261 41بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىرؤى رحيم عودة474230 42بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىريام مثير عبدهللا248953 43بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىغفران محمد كاظم557946 44بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىنور فالح مهدي431178 45بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىامال عدنان عبداالمير16378 46بكالوريوسالمحمودي

ر سعد حسن16230 ة171124الكرخ-بغدادأنيىحنير 47بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىرواسي هيثم خضير249401 48بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىتغريد شاكر خضير557934 49بكالوريوسالمحمودي

ي474686 ة171124الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد صير 50بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىسارة حكيم مال هللا557908 51بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىهبة خليل اسماعيل474819 52بكالوريوسالمحمودي

وق احمد رحيم557950 ة171124الكرخ-بغدادأنيىشر 53بكالوريوسالمحمودي

ر16062 ة171124الكرخ-بغدادأنيىاية حازم حسير 54بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىنور حسن جاسم16141 55بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىجنان حسن حمزة249307 56بكالوريوسالمحمودي

ر431142 ة171124الكرخ-بغدادأنيىطيبة عبدالرحمن حسير 57بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حميد جواد16222 58بكالوريوسالمحمودي

ر صالح جاسم16706 ة171124الكرخ-بغدادأنيىبنير 59بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىهدى سعدي احمد249329 60بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىمنار سعد حميد539999 61بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىغفران وليد عبيس428528 62بكالوريوسالمحمودي

ية محمد كريم540023 ة171124الكرخ-بغدادأنيىدان 63بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىتبارك سامي اسماعيل431206 64بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىميس علي عبدالحسن249064 65بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىغفران علي نوري246564 66بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىحوراء حاتم بدر15770 67بكالوريوسالمحمودي

اس نجم محمود246277 ة171124الكرخ-بغدادأنيىمير لومالمحمودي 68دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىهناء عبدالحليم موس16235 لومالمحمودي 69دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىزينة خضر جاسم16293 لومالمحمودي 70دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىشهالء علي نوري16214 لومالمحمودي 71دب

يا رحيم فرج431136 ة171124الكرخ-بغدادأنيىدال لومالمحمودي 72دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىدعاء سعيد كاظم249405 لومالمحمودي 73دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىخمائل محمد حيدر431151 لومالمحمودي 74دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىرفاة جواد كاظم249274 لومالمحمودي 75دب



ة171124الكرخ-بغدادأنيىاالء حاتم عطية16541 لومالمحمودي 76دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىمحمد باقر بدر16466 لومالمحمودي 77دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىزينب رحيم عودة474224 لومالمحمودي 78دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىنور صادق عبدالحسن248982 لومالمحمودي 79دب

ر صكب16716 ة171124الكرخ-بغدادأنيىاية حسير لومالمحمودي 80دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىغفران عبدالكريم سلمان15790 لومالمحمودي 81دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىرؤى مهدي سعيد16100 لومالمحمودي 82دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىزينب صالح نايف16163 لومالمحمودي 83دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىفاطمة رحيمة جلود539983 لومالمحمودي 84دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىهند خليل اسماعيل474728 لومالمحمودي 85دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىهبه سعيد فاهم249199 لومالمحمودي 86دب

ر519566 ة171124الكرخ-بغدادأنيىنور علي عبدالحسير لومالمحمودي 87دب

وق صالح مهدي431166 ة171124الكرخ-بغدادأنيىشر لومالمحمودي 88دب

ر539951 ة171124الكرخ-بغدادأنيىضح مزاحم حسير لومالمحمودي 89دب

ان فالح مهدي431218 ة171124الكرخ-بغدادأنيىنير لومالمحمودي 90دب

ر اسماعيل431217 ة171124الكرخ-بغدادأنيىنور ياسير لومالمحمودي 91دب

ي خضير16593 ة171124الكرخ-بغدادأنيىاثمار ناجر لومالمحمودي 92دب

ومي474824 ة171124الكرخ-بغدادأنيىشهد ضياء رح لومالمحمودي 93دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىبيداء علي نوري16240 لومالمحمودي 94دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىنورس صالح مهدي431174 لومالمحمودي 95دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىلطيفة علي حمود540028 ةالمحمودي 96إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىمريم عادل حمزة16500 ةالمحمودي 97إعدادي

ر حمزة539997 ة171124الكرخ-بغدادأنيىسارة حسير ةالمحمودي 98إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىصابرين فالح حسن16634 ةالمحمودي 99إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىشهد محسن محمد557898 ةالمحمودي 100إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىزينب الحوراء صالح جاسم246559 ةالمحمودي 101إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىنور حميد جدوع16170 ةالمحمودي 102إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىبيداء خضير عباس557917 ةالمحمودي 103إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىندى هالل صاحب248971 ةالمحمودي 104إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىعبير منذر مهدي540017 ةالمحمودي 105إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىضح مظهر عباس249002 ةالمحمودي 106إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىرسل صادق عبدالكريم431140 ةالمحمودي 107إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىايناس نجم محمود16059 ةالمحمودي 108إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىهجران فالح جاسم519570 ةالمحمودي 109إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىزهراء عدي حاتم540027 ةالمحمودي 110إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدالكريم قدوري557911 ةالمحمودي 111إعدادي

ر458687 ة171124الكرخ-بغدادأنيىشى محمد عبدالحسير ةالمحمودي 112إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىغفران عبدالجليل جواد474518 ةالمحمودي 113إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىرسل عباس حمود557922 ةالمحمودي 114إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىرباب باقر بدر16460 ةالمحمودي 115إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىقبس زيد عبدالجبار16442 ةالمحمودي 116إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىفاطمة احمد جمعة519569 ةالمحمودي 117إعدادي

هام جواد كاظم557925 ة171124الكرخ-بغدادأنيىري   ةالمحمودي 118إعدادي

ي خضير16604 وار ناجر ة171124الكرخ-بغدادأنيىان ةالمحمودي 119إعدادي

ي16678 ة171124الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد عبدالنير ةالمحمودي 120إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىسحر مظهر عباس249010 ةالمحمودي 121إعدادي

ي474815 ة171124الكرخ-بغدادأنيىنبا صباح واد ةالمحمودي 122إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمود جاسم540022 ةالمحمودي 123إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىزهراء يوسف اسماعيل16168 ةالمحمودي 124إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىزهراء سعيد مهدي246260 ةالمحمودي 125إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىايات داود عبدهللا474753 ةالمحمودي 126إعدادي



ر اسماعيل431191 انا ياسير ة171124الكرخ-بغدادأنيىدي ةالمحمودي 127إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىرواء خميس سلومي16689 ةالمحمودي 128إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي ربيع246550 ةالمحمودي 129إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىاسيل شحان حامد474400 ةالمحمودي 130إعدادي

ر كاظم16149 ة171124الكرخ-بغدادأنيىلباب حسير ةالمحمودي 131إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىايات ماجد حميد431125 ةالمحمودي 132إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىنور محمد حمزة16225 ةالمحمودي 133إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىشيماء رشيد حميد474735 ةالمحمودي 134إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىاطياف محمد عليوي474442 ةالمحمودي 135إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىرؤى حلو متعب431134 ةالمحمودي 136إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىفاطمة جمال علي296031 ةالمحمودي 137إعدادي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىشيماء حسن اسماعيل16723 138بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىيرسى عطية خلف474208 139بكالوريوسالمحمودي

ة171124الكرخ-بغدادأنيىشيماء فيصل حسن540024 لومالمحمودي 140دب

ر عليوي249052 ة171124الكرخ-بغدادأنيىوفية حسير لومالمحمودي 141دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىرقية عبدعلي جاسم249184 لومالمحمودي 142دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىلمياء محمد سلمان16104 لومالمحمودي 143دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىحل عبدعلي محمد428348 لومالمحمودي 144دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىوفاء عبدالخضر فياض540043 لومالمحمودي 145دب

ة171124الكرخ-بغدادأنيىجنان اسماعيل شهاب16055 لومالمحمودي 146دب

ة عبدالرضا نعيمة249383 ة171124الكرخ-بغدادأنيىامير لومالمحمودي 147دب

ه حميد هاشم248833 ة171124الكرخ-بغدادأنيىنادي ةالمحمودي 148إعدادي

1ماجستيراليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرابراهيم حيدر هاشم434427

2ماجستيراليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا محمد434470

لوم عالياليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكررغيد فراس ابراهيم248485 3دب

4بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصالح هندي عباس533634

5بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعاجل ثجيل نغماش280201

6بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكركريم محمود علوان431372

7بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرخالد محمود سالم524598

8بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعامر احمد علوان158818

9بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعادل محمود عبد524182

10بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمار احمد رشيد153115

11بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرخالد حمزة خضير153760

12بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمنذر مظهر جواد529054

ر علي حسن234391 13بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير

14بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعدنان عواد حماد533639

15بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعامر سعيد محمد428865

16بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكروليد عليوي نارص428774

ر علي ويس428902 17بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير

18بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرفراس فاضل محمود158647

19بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصالح عبدهللا نارص428661

20بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرشامل عبدالكريم محمد234291

21بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرجاسم فياض نايف158759

ر524613 22بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكررعد فاضل حسير

ر كاظم533633 23بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكريوسف عبدالحسير

24بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعدي غازي علي431523

25بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد زيد عباس156167

سان عطية خلف155929 26بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراح

27بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمر مرزة حمزة431505

28بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعيىس عباس علي158665

29بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصعب عبدهللا فارس234421



30بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرنض عبدهللا سالم159533

31بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصهيب صاحب محمد428821

32بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرخالد مجيد حسون234208

33بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي جواد كاظم154031

34بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمار جاسم محمد429811

ر519512 35بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحيدر عبد حسير

36بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرنبيل رعد كريم158481

ر علي524593 37بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرزيد حسير

ر524607 38بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي هادي عبدالحسير

ر234411 39بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي فايق حسير

ر155749 40بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد عيدان حسير

ي155712
41بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمار صالل ثويير

42بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي يحير عودة434356

43بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حميد هارون431361

44بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرخالد حميد جدوع156179

ي156133 45بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرخضر عبدالكريم هاد

46بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي حسن سالم428682

47بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعماد نايف جماش234398

48بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد حسن158651

49بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد مازن محمد524290

50بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد عبدالعزيز154016

51بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم كريم428731

52بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرثائر مجيد حميد234337

53بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرموفق سلمان حميد463456

54بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرطارق عبدالرزاق عبد158728

55بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمر اسماعيل خليف156151

س رميض محمد524442 56بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكران

57بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر طالب نايف524514

ر رميض محمد524433 58بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير

59بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكررائد خليف حبيل529065

60بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالستار علي حسن529067

61بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد عطية خليف154089

62بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرخضر محمد فرحان234366

63بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرغانم خضير عباس158752

64بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرسيف صادق احمد524554

65بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد حسن428621

66بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر فرحان جاسم428910

67بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرارشد غسان محمد428608

68بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد حمزة234379

ون عبدهللا محمد431365 69بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمام

70بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسن كاظم431506

71بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحيدر عيىس عباس431405

72بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعماد عجمي علي158567

73بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمر عبيد عكلة524463

74بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعيدان محمد ريحان434392

75بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمر عدنان محمد234168

76بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحيدر علي فاضل524150

ي عبدالرضا صادق553529
77بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعوتر

78بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر طه حميد280561

79بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد حازم محمد431508

80بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس فاضل234257



81بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد خضير234241

82بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرخالد عباس فاضل280517

83بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرميثم عباس عبدهللا234305

84بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي هاشم كريم431489

85بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرشاكر رياض حمد153144

86بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعماد طارق احمد524561

87بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكررائد عيدان فاضل524250

88بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصباح هادي حسن431502

89بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكروليد فرحان حسن234312

90بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمازن قاسم فرحان278171

91بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرسعد عداي سهيل434538

ر158883 92بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد زيدان حسير

93بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراسماعيل صالح خليل434505

94بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي كردي علي158572

95بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمعزز حسن خضير524408

96بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرماجد حامد احمد524458

97بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرضياء مهدي فاضل234282

98بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرزيدون حميد نعمة533624

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرفيصل محمود عبيد155844 99دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمظفر عباس علي524609 100دب

ر خضير محمود234278 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير 101دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد عبداالله عبدهللا557068 102دب

ر153847 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحاتم عمران حسير 103دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعدي عباس حسون519621 104دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرخالد احمد عبدالعزيز155857 105دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكررائد زيد عباس158834 106دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكررائد محيسن سالم524618 107دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب وليد شاكر431407 108دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرتوفيق عودة صبار428670 109دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي خالد عيىس234388 110دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصادق ستوري خزعل158635 111دب

وري كاظم153227 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحيدر ام 112دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا تركي234185 113دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحكمت محمود عبدهللا153365 114دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصاحب نجم خضير524612 115دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعامر محمد فيصل524447 116دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرهيثم عبيد مصلح234304 117دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكريوسف جاسم محمد428703 118دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرغانم جمعة مدلول431469 119دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسن محمد عباس524625 120دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرخضر تالي محمد153755 121دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرفراس سعد عليوي279003 122دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصالح سلوم صالح234309 123دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرنجم عبيد خضير428784 124دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكروسام صادق عبد533640 125دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعدنان خضير محمد431419 126دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرجنان عبدعلي تومان234227 127دب

ر234162 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس حسير 128دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان عباس153209 129دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرنض مجيد حسون524472 130دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد هارون431358 131دب



ي431478 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمر محمد هاد 132دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرميرس عدنان محمد428752 133دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسن صالح خضير234454 134دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرسالم خضير عباس158529 135دب

ر محمد عباس524623 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير 136دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمار كامل احمد524470 137دب

ر158861 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي زيدان حسير 138دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسام احمد عبدهللا234286 139دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمثير محمد عبد533643 140دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد حسن فرحان153718 141دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمكي محمد حسون428665 142دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكررزاق حمزة متعب158922 143دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرامجد غسان محمد431520 144دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرقصي فندي حسن524448 145دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي صادق عبد428689 146دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد مصلح533638 147دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرزبيدة ناظم نض533625 148دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد خالص كاظم158579 149دب

ي524494
ر مهدي راصر لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير 150دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرشاكر حميد جدوع234378 151دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراسامة احمد عبدهللا234285 152دب

ر234301 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصادق عمران حسير 153إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرخالص كاظم معيلي553522 154إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرسعد احمد جاسم159093 155إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرطارق نعمة مسعر524368 156إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد علي محمد524569 157إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق نجم خضير519612 158إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكريعرب عبد خلف154072 159إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرفيصل غازي علي431524 160إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد هاشم153696 161إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصباح فيصل متعب519609 162إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم محمود434506 163إعدادي

ر نجم عبد159147 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير 164إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرشمد عبد حميد524153 165إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمود عبيد مصلح553473 166إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد صادق نجم524163 167إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد طارق مزعل524342 168إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحردان محمد عفون280167 169إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمالك حسن عبداالمير519594 170إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد حسن علي431460 171إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرطالل جياد منصور434431 172إعدادي

ر هاشم234178 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرهيثم ياسير 173إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد وليد نواف159582 174إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرخطاب علي محمود553482 175إعدادي

ي ستار عبدهللا280155
ى

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرشوف 176إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحيدر مالك خضير431515 177إعدادي

ر محمد434388 ر ياسير ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير 178إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي عبيد مصلح524319 179إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محسن عبد279060 180إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصفاء خضير عباس234419 181إعدادي

1ماجستيراليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرهشام رعد علي153887



2ماجستيراليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم عباس153714

3ماجستيراليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم عبد524602

4ماجستيراليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمر مزهر عبدهللا234350

5بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي سعدي علي428726

6بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحامد خالد حسن428890

ر434437 7بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد حسير

8بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد سالم نايف156114

ر بحر533636 9بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

ر عبد533627 10بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرغيث حسير

ر158501 11بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرطه حاتم حسير

12بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسام طارش حسن234368

13بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكربسام خالد محمد431395

14بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمر كريم عباس431353

15بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكريوسف فيض اسماعيل428611

16بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمر كريم تركي234217

17بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد حيدر هاشم428693

18بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمجتير عماد جاسم533631

19بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد صفاء سامي434399

20بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحذيفة محمد خضير434460

21بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرسيف كريم عباس153913

ر234371 22بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكررضا مهدي حسير

ي428652
ى

ر رزوف 23بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

24بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكركريم حسن عليوي153748

25بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرسامي طارق مزعل524516

26بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرامير علي عبيد159175

27بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكربارق عبدالرحمن احمد280185

ر428647 28بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحامد خالد حسير

29بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكررحمن جميل فرحان428789

30بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر طه عبيد524165

وب معارج154081 31بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكربرزان اي

32بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل هلول524528

33بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرسلمان ماجد محمد279314

34بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصعب وليد احمد524135

35بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد صالح كاظم524358

ور عزيز524361 36بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمهند ان

ي حمزة519578 37بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمهند ناجر

38بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدهللا حداد279588

39بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعباس شهاب حمد158935

ر519588 40بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمثير خالد حسير

41بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد سعدي علي153341

42بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر صالح جاسم524492

ي279879
ى

43بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمار فالح رزوف

44بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد عيدان عبيد524330

45بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرقحطان محسن عبيد158626

46بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر عالوي غزاي524563

47بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصادق علي كاظم280405

ر159158 ر علي حسير 48بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير

49بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمروان مجيد جاسم519583

ر434458 50بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرماجد حميد حسير

51بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد عباس احمد159596

52بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح جاسم434522



ور قاسم محمد428758 53بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكران

54بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد خضير عبد159116

55بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكروائل جاسم محمد153792

56بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا صالح خضير234442

57بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمود فيصل محمود158684

58بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي ابراهيم234318

59بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحارث رشيد عبد158998

ر علي غويلي431492 60بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمعيى

61بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي حسن عليوي153728

62بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالقهار عبد احمد428750

63بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرياش فرحان جاسم431513

ي280093
ى

64بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد فالح رزوف

65بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسام ستار خلف434445

66بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد خالد خضير524406

67بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرفيصل عبداالله عبدهللا159050

68بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرثامر حاتم عمران279071

ي حمزة519581 69بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسام ناجر

70بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرخطاب جالل حسن524482

71بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرفارس مازن عبدهللا234269

72بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرظاهر عدنان جياد524467

73بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكررعد احمد جاسم153347

74بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراركان عالء عايد431494

75بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسن محمد حسن153975

76بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرقيض فالح علوان278937

77بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي صالح خلف455445

ر234382 78بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدهللا ياسير

79بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر هادي كريم431450

80بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمشتاق احمد خضير524395

81بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعباس شاكر زيدان279909

82بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمر هادي حمد533642

83بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصفاء فرحان كطر458109

84بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمروان عودة خضير153894

85بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكربكر جميل فاضل158771

86بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرزياد خالد خضير524479

87بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي اكرم فاضل280426

88بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب كريم عباس153606

89بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي ماجد احمد524567

90بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرزياد كمر عباس280400

91بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي حامد حسن158659

92بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرحمن عبدالكاظم158707

93بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراكرم سعدون عبد434511

94بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم فياض234430

95بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرامير اكرم محمد234447

96بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرقيض فيصل محمود154096

97بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكروضاح جالل حسن524547

ر خضير234296 98بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحمزة عبدالحسير

99بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر صباح مطر153823

ي محمد431447
100بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعباس هاتر

101بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمر يحير عودة234374

102بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكركرار محمود عبيد153739

103بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرماجد حامد عباس153763



104بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكربالل كريم عباس153587

ي محمد431440
105بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي هاتر

ر علي428615 106بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمر حسير

107بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد حميد محمد158670

108بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد مظهور خلف159578

109بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمر عبدهللا خزعل153651

110بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرطه صباح مطر234214

111بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد فرحان حسن153153

ي153947 112بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكررسول عباس هاد

113بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرابراهيم سعد جهاد158520

114بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي هادي عبدهللا553463

115بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراسامة فاضل عايد428656

116بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد عثمان عبدهللا524155

117بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرزياد طارق ابراهيم428868

118بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم عباس159573

119بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحيدر علي عبد159004

ر غفوري524540 120بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمود ياسير

ر جاسم153205 121بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

122بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر عدنان عباس234277

123بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرغسان قاسم فرحان279868

124بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحارث رزاق محمود158592

ور عزيز234155 125بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر ان

126بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكربهاء حامد عودة524389

127بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرليث مهدي عبد154025

ر غفوري524525 128بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد ياسير

ي234148 129بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد هاد

130بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراركان فاضل هلول524535

131بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكروليد خالد فياض153667

132بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرهاشم محمد هاشم428859

133بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد ماجد محمد159028

134بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي ناهض محي153662

135بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد باسم جلوب234189

136بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرفؤاد محمد جاسم158892

137بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد علي روضان153798

138بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي مجيد حمزة434360

139بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرهيثم شامل عداي434450

ر نجم524501 140بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسير

141بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي ثامر عبداالله234401

ر تركي428885 142بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر ياسير

ر نارص خلف434456 143بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير

144بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسن محمود153678

145بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد حافظ ابراهيم428779

146بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرسالم فخري جاسم524604

147بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمار حسن خضير155870

ر محمد428880 148بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرطه ياسير

149بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحمزة ماجد حمزة431488

150بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد عبدهللا428734

151بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد محمود علوان153638

152بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصفاء سعدي جسام153778

ر431412 153بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرياش علي حسير

154بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعالء كريم عمران434414



155بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرسجاد علي كاظم280397

ر علي153569 156بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

ي محمد431510 157بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر صير

سان كاظم جدالن234440 158بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراح

ور شاكر محمود234196 159بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكران

160بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالملك كريم عباس153602

ر159541 161بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرزهير يحير حسير

ر علي153943 162بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكروليد حسير

163بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر عامر حسن155701

ر غفوري524522 164بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد ياسير

ر156009 165بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد ياس حسير

166بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر علي سلمان434435

167بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل هلول524606

س حسن سالم153982 168بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرادري

169بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر ابراهيم محسن280422

170بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرامير غسان محمد428806

171بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحامد ماجد محمد434462

ر عباس524327 172بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد امير

173بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن صالح خضير234220

174بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرهارون رشيد عبد158674

175بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد حمد خضير524461

176بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصعب عبدهللا عبدهللا280492

ر428763 177بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرنديم يحير حسير

178بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد فرج مرير154041

179بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمثير رشيد عبد159088

180بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرميسم عبد مطلب524573

181بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد نصيف جاسم428905

182بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمهيب مالك خضير153310

ل حسن234409 183بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعباس داخ

184بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسام ظاهر علي431522

ر153808 ي احمد ياسير
185بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرهاتر

186بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي عماد خضير280415

187بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصالح حسن خضير155912

ر علي عبد19286 188بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير

ي234384 189بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرياش محمد هاد

ر524485 190بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد محمود حسير

191بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمر صالح مهيدي154058

192بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدهللا سالم159591

193بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسن طارق نعمة428843

194بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرفراس سعد شالل519587

195بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرطيف عامر حسن234172

196بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرضياء احمد خضير431463

اب434449 197بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحمزة علي ذي

198بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرامير فيصل محمود154048

اب159036 ر علي ذي 199بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير

200بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرفاروق طه غفوري434363

ر علي158507 201بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرخالد حسير

202بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكروائل ابراهيم احمد524517

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرايمن يوسف محي279482 203دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر حازم عبداالمير153686 204دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد حمد524534 205دب



لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسام علي ابراهيم234325 206دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبيد ضبع155884 207دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسن علي سليمان234332 208دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد علي ابراهيم234320 209دب

ي153138 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي نض هاد 210دب

ي توفيق عودة278378
لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرراصر 211دب

سان عطية519598 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي اح 212دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرياش محمد عبيد153996 213دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرنزار شهاب حمد158990 214دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمرتصر احمد خضير158736 215دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرخليل عادل فرحان278921 216دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالهادي عبود مهدي278977 217دب

ي طاهر463460
لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرسيف الدين هاتر 218دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرياش ابراهيم محمد428816 219دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعالء احمد شالل524576 220دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد مهدي عباس519585 221دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم عودة153582 222دب

ر234226 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمهند خالد حسير 223دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرسعد رعد كريم153250 224دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرغيث فاضل سويل234183 225دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكروسام رزاق نجم431497 226دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمر عايد عداي156079 227دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمار علي عطية155781 228دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمر هادي نواف434448 229دب

ر عبيد مصلح519601 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير 230دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكروسام محمد فيصل431454 231دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرامير ماجد احمد234235 232دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد توفيق عودة159022 233دب

ر519603 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان حسير 234دب

ر علي158871 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعثمان حسير 235دب

ر مغامس158645 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر ياسير 236دب

ر جاسم153179 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 237دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحيدر عبداالمير خضير153673 238دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمرتصر رعد كريم153262 239دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرياش قاسم فرحان234364 240دب

ي279205 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكريوسف عبدالكريم هاد 241دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصالح عبود مهدي524451 242دب

ر434457 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي عامر ياسير 243إعدادي

ر محمد431392 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ياسير 244إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرياش حسن علي153646 245إعدادي

ر محمد خلف524168 ر ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمير 246إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكررامي شمد عبد431339 247إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم مصطفر524397 248إعدادي

ر علي279039 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 249إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر كامل حديد519529 250إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي هادي صادق156045 251إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكررياض احمد خضير434428 252إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكركرار فالح عبد234353 253إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرقتيبه شهاب احمد434409 254إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكربراء فيصل محمود279081 255إعدادي

ر علي جمعة431486 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير 256إعدادي



ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر مازن محمد428898 257إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمنتظر صالح عبد154065 258إعدادي

وب صدام علي434387 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراي 259إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرامير احمد خضير434540 260إعدادي

ي434479 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمنتظر لطيف صليير 261إعدادي

ر524488 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرايهاب عادل حسير 262إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرشي صادق احمد234151 263إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكربارق عدنان جياد524466 264إعدادي

ر278313 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسير 265إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد رياض محمد434461 266إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمد متعب434467 267إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرماجد حميد محمد524411 268إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرسجاد نعيم عباس519620 269إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصفاء فيصل جاسم278426 270إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق هادي حمد523960 271إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعباس حمزه ياش524372 272إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم عباس هاشم434442 273إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد نواف434453 274إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرقاسم سعيد نوفل159546 275إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمر صباح محمود153376 276إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالستار ابراهيم431322 277إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر طه عبيد431423 278إعدادي

سان حالوي524380 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحيدر اح 279إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحارث وليد محمد553454 280إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرميثم عامر حسن524364 281إعدادي

ر نعمة عباس431378 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير 282إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرنؤاس كريم اسماعيل278637 283إعدادي

ر434412 س محمود حسير ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكران 284إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكربهاء رزاق عمران278274 285إعدادي

وب عبدالرزاق احمد434491 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراي 286إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عباس سعيد524423 287إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمهند خليل نايف428708 288إعدادي

ر علي280298 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمر حسير 289إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن احمد حسن553468 290إعدادي

ر رجب524334 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمر حسير 291إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرهشام احمد ابراهيم427217 292إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي نايف431470 293إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرسالم صباح فيصل158676 294إعدادي

وت524126 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد حذيفة شب 295إعدادي

ر هادي صادق280525 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير 296إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر خالص كاظم428846 297إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحمزة ماجد محمد279326 298إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي رزاق عبيد431525 299إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمرتصر كريم نايف524391 300إعدادي

ي عبدهللا153819
ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد شوتر 301إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرلؤي محمد طه280520 302إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد حميد صادق280136 303إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحيدر عبود مهدي523931 304إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد مهاوش محمود553511 305إعدادي

ور عزيز156103 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعزيز ان 306إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالملك احمد عبيد533629 307إعدادي



ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراسعد محسن خضير158852 308إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمنتظر يوسف محي431429 309إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي محمود جواد234273 310إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فيصل عيادة278469 311إعدادي

ر كمال عبدهللا280160 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير 312إعدادي

ر سعد جهاد234394 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرياسير 313إعدادي

ر محمد حسن154005 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرياسير 314إعدادي

ر غفوري524600 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ياسير 315إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد زيدان محمد434519 316إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسن كريم علي158783 317إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرسجاد حامد سلوم234199 318إعدادي

ر جهاد523918 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرابراهيم ياسير 319إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكروائل سامي نواف431458 320إعدادي

ر غفوري524521 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق ياسير 321إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمشعان قاسم عودة153572 322إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد منيف سلمان533628 323إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدالرزاق خضير524384 324إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد طارق مزعل524351 325إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسن جميل حسن434527 326إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرقيض عباس محمد234267 327إعدادي

ي434407 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراسامه سعد صليير 328إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق ناطق نعمة524363 329إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعقيل محمد عبد524174 330إعدادي

ر احمد سلوم553480 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير 331إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسام خالد محمود431318 332إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد صباح ابراهيم158963 333إعدادي

ب سليمان159136 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرريام ادي 334إعدادي

ر279852 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبداللطيف خالد حسير 335إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراسماعيل فيض اسماعيل279531 336إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم عبد434352 337إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمهند خالد مزعل524170 338إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرسيف الدين سعد احمد158993 339إعدادي

ور عزيز519557 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمؤيد ان 340إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرفهد عدنان زيد156028 341إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرالخضر شاكر زيدان279964 342إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز رعد علي519564 343إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان كاظم280552 344إعدادي

ر صادق مزعل280019 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرياسير 345إعدادي

ب434492 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالعظيم محمد ذي 346إعدادي

ر280460 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد علي حسير 347إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكريعقوب محي عبد524591 348إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد سعدون عليوي278128 349إعدادي

ر رضا نجم319884 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسنير 350إعدادي

ر434530 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعماد خضير حسير 351إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا قيض نوري156057 352إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعمار احمد خضير431465 353إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرشهاب احمد جاسم153164 354إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكررسول عبدالكريم هاشم153593 355إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن سعدي علي523973 356إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرفراس طارق مزعل524172 357إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراسامة صفاء سامي434507 358إعدادي



ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد نايف جماش158748 359إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحيدر هادي خضير533626 360إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن صادق عبد280086 361إعدادي

ب سليمان158764 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد ادي 362إعدادي

ر431467 ر محمد حسير ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير 363إعدادي

ام280207 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز طواري دح 364إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد عبدهللا434446 365إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس خليل280544 366إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرنجم عبدهللا فاضل153722 367إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسن محمد كاظم434454 368إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصالح احمد علي533637 369إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن عبدالكاظم159586 370إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمود خضير محمد280151 371إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرامير سالم عبدهللا524145 372إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي اركان عبدالكريم158928 373إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرابوبكر ستار محمد431434 374إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصديق قيس محمد434451 375إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرخالد وليد عبيد234194 376إعدادي

ر عبدالرحمن محمد434441 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرياسير 377إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرفراس خضير متعب280435 378إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد عماد عودة524184 379إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسن هادي خضير533635 380إعدادي

ر280589 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحيدر ثامر حسير 381إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا شاكر زيدان524139 382إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد جاسم278403 383إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعيىس فيض اسماعيل279537 384إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر سالم حسن524595 385إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم حسن431527 386إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد علي524129 387إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد مبدر524323 388إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمثير خليل محسن524438 389إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرابراهيم غزوان علي523938 390إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن احمد جاسم278815 391إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمصطفر داود خضير279572 392إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرنور ماجد احمد524375 393إعدادي

ر كامل مهدي533620 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير 394إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرخلدون طارق ابراهيم279990 395إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرجواد سعدي عليوي458363 396إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسن حاتم عمران153853 397إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمظفر محمد داود434439 398إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي احمد محمد524370 399إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرليث حسن هاشم280475 400إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرزياد طارق شالل434541 401إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراسماعيل صالح هندي153187 402إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد كريم عمران155676 403إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرصالح حسن علي280101 404إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرهيثم طارق شالل434498 405إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسن جابر حبيب524549 406إعدادي

ر عبدالهادي فاضل278612 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير 407إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد يحير حسن434517 408إعدادي

ب463455 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد ذي 409إعدادي



ر280584 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحمزة ثامر حسير 410إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرفاروق فاهم حامد234166 411إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرمحمد وليد عليوي280279 412إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكركرار عبدهللا فاضل158585 413إعدادي

ر علي محمد159561 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير 414إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرسيف سعد ابراهيم234338 415إعدادي

س نارص عبدالكريم278868 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكران 416إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعالء خليل احمد158792 417إعدادي

ر عبيد حسن533623 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير 418إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالمهدي صالح شمال434487 419إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكررسول خضير عباس153332 420إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكروهب حميد محمد553451 421إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكربراء مهدي فاضل524347 422إعدادي

ر428825 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي حسير 423إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرخطاب رائد محيسن523947 424إعدادي

425بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد اسماعيل محمد431476

426بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرقاسم ثامر علي159184

427بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحامد جاسم صالح524527

428بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد عبيد ضبع155920

429بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرنزار عبدهللا حديد153353

ي524428 اب واد لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعدنان ذي 430دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحاتم فيحان محمد158721 431دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعبدالودود وليد شاكر519552 432دب

ي محمد153233
ى

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرقيس رزوف 433دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل عباس155947 434دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي عبدعلي جيجان158605 435دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكررسول حسن كاظم153835 436دب

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعدوان محمد عفون280509 437إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعدنان جاسم محمد155895 438إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل داود278448 439إعدادي

ور عليان عطية153127 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكران 440إعدادي

ر عبدهللا حمزة155690 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرحسير 441إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادذكرعلي خضير نارص280171 442إعدادي

ى نايف مشجل153613 1بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىبرسر

ية محمد فاضل434536 2بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىخير

3بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىوسن سلمان نارص428766

ر مزبان519576 4بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىسناء ياسير

ة عباس علي524425 5بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنادي

6بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىوسن عبد خلف280409

7بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىهيفاء خزعل محمود519563

8بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىخلود سلمان نارص234360

9بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىسحر صفاء عباس159163

10بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىشيماء عباس حميد519589

11بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىافراح هندي عباس153708

12بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنرسين عبود مهدي431399

الم عبدالهادي علي234204 13بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىاح

14بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىوسام علي عباس533632

15بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنجالء علي عبيد553528

ر فارس153967 16بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىسهاد حسير

17بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىشنيار عبيد ابراهيم153699

وار حيدر هاشم428699 18بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىان



19بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىروضاء فيصل خضير234249

20بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىغفران كاظم جدالن234439

21بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىايناس خضير عباس159109

22بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىطيبة عبد مطلب524498

ر155997 23بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىهند ياس حسير

24بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىميس عباس فاضل280514

25بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىاشاء ماجد عبد280601

26بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىصفا محمود علوان234192

27بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنور ناطق نعمة524387

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىعذراء عيىس خضير524507 28دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىامل عباس علي159568 29دب

ر هاشم159084 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنهلة ياسير 30دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىميعاد مهدي عباس158801 31دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىقسمة جمعة محمد158844 32دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىعبير حامد ابراهيم278992 33دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىميثاق مالك هاشم431482 34دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىمير حسن مطارد434537 35دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىقرطاس ثامر ابراهيم234294 36دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىبان مالك هاشم428877 37دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىاالء شاكر محمود431518 38دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىايمان محمود علوان234252 39دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىهناء فيصل خضير234445 40دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىمروة محمود علوان428603 41دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىخمائل حالوي هاشم431480 42دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىلمياء خضير عباس159180 43دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىسارة ماهر عماش431499 44دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىايمان جابر نارص153322 45دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىامل سنجار احمد158826 46دب

ر عبد280193 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىسمارة حسير 47دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنغم نجم عبدالزهرة519613 48دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىرشا محمد سعود158982 49دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىفرح خالص كاظم428719 50دب

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىعلياء نجاح عبدالحسن524532 51إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىسيناء فاضل حسن431485 52إعدادي

1بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىثراء محمد عبيد234425

2بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىرند واثق نعمة158523

ر جاسم153190 3بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىحوراء حسير

ر علي عبد159154 4بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىبنير

ر عبد519522 ر حسير 5بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىياسمير

6بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنهاد هادي كريم431402

ر علي158733 7بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىرندا حسير

8بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىاية سعد مبدر153805

9بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنور صباح مطر519560

10بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىشى محمود علوان158702

11بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىاسماء احمد خضير431315

12بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىبشائر حامد هاشم431329

13بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىصابرين شهاب نوري158714

14بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىفرح كامل مهدي158689

ي158598
ى

ة فالح رزوف 15بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىامير

16بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىبان صالح كاظم280124

ي153828
ى

ر رزوف 17بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىايمان حسير



18بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىميامي حسن مطلك431387

19بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىايمان محمد خضير234347

20بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىلقاء محمد خضير234243

وق حسن محمود279897 21بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىشر

ر فيصل محمود155826 22بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىحنير

23بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىشاب محمود علوان153628

ر محمد عبدهللا234436 24بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىرنير

25بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىتبارك باسم محمد524378

26بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىسماح سعدي عليوي431416

27بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىرسل جمعة عباس153842

ر عبداالمير519595 28بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىسماح حسير

ر159557 29بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىبينات عدنان حسير

30بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىبسمة سعدي حسن428712

31بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىسالي ستار احمد279378

ر280532 32بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىزمن فالح حسير

33بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنبا جمعة عباس234416

34بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىسحر محمد عبدهللا234387

ر عساف551772 35بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىريام حسير

36بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىتغريد حمزة ياش234422

37بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىريام نض مجيد159014

38بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنوارس مالك فاضل434444

39بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىضح محمد خضير234344

40بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىزهراء خميس نايف533630

ر مزبان158743 41بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىرغد ياسير

42بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىهدى محمد خضير234341

43بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنبا هادي كريم524559

ان فالح سلوم279830 44بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىدي

ر434432 45بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىزينب يوسف عبدالحسير

46بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىمها فاضل عايد234359

47بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىفاطمة سعد ابراهيم234315

48بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىمروة ستار طاهر524420

ي153961 فال عباس هاد 49بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىان

ر434434 50بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنور يوسف عبدالحسير

51بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىعلياء جمعة محمد153633

ر هاشم159080 52بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىرشا ياسير

53بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىرفل يوسف جاسم434484

ر كاظم جواد153173 54بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىحنير

55بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىايات محمود محمد279048

يم234433 56بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىسهاد مجيد ارح

فال خالد حمزة153920 57بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىان

58بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىصبا سمير كامل519505

59بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنور كريم عبد428852

ر كامل مهدي158694 60بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىحنير

61بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىهمسة عباس عويد431381

ي153620 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىايات عباس هاد 62دب

ر هاشم159069 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىشيماء ياسير 63دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىفرح سالم ثامر234239 64دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىبلقيس عبدهللا هاشم159144 65دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىمروة عادل عبدهللا524621 66دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىمير جمال محمد234211 67دب

ر جاسم158786 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىرحاب حسير 68دب



لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىسىه فيصل خضير234160 69دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىصابرين عبدالكريم غضبان524476 70دب

ر519538 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىزهراء خضير حسير 71دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىرشا نض مجيد428895 72دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد كاظم434438 73دب

ر153656 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىرحاب حسن حسير 74دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىزهرة شاكر زيدان234427 75دب

ر153213 لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىملوك محمد حسير 76دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىهيام كامل حديد519604 77دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىمريم باسم محمد524512 78دب

ي279030
ى

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىزهراء قيس رزوف 79إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىرغدة نض مجيد159011 80إعدادي

ر علي153563 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنبأ حسير 81إعدادي

ر علي153398 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىشهد حسير 82إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىمنار يعرب عبد158875 83إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىمروة ثامر صبح234230 84إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىسم فاضل حسن428677 85إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبدالكريم محمد153784 86إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنور محمد مبدر279115 87إعدادي

سان علي158910 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىكوثر اح 88إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىتمارة مهدي علي428797 89إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىعشتار طالب محمد431370 90إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىندى محمد خضير234311 91إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد عباس234450 92إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىذكرى ياس غضيب234290 93إعدادي

ر وليد اسود153383 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىبنير 94إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىسحر عدنان احمد434350 95إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىرفل ستار محمد431437 96إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىمريم علي ابراهيم234329 97إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىايات محمد كاظم434425 98إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىزينب حامد حميد519606 99إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى داود عبيس278105 100إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنور عمر مرزة524176 101إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى عادل ابراهيم553525 102إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىبراء جمعة محمد279093 103إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىمريم عبيد مجلي153902 104إعدادي

ي519558
ى

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىايمان فالح رزوف 105إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنور عدنان عبدهللا434385 106إعدادي

ر تالي153240 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىسارة حسير 107إعدادي

ي431516 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىرسل ماهر ناجر 108إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عباس خليل280081 109إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىميس سعد عبدهللا234334 110إعدادي

يا فالح سلوم519545 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىدال 111إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىمروة محمد عبد153933 112إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىمروة جهاد كمر524100 113إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىمريم حامد خضير234307 114إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىاية جهاد محمد523926 115إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنورة احمد طاهر524422 116إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىاية عادل ابراهيم553527 117إعدادي

ر153222 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىمها محمد حسير 118إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىزبيدة ناطق نعمة434523 119إعدادي



ر428802 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىزهراء يوسف عبدالحسير 120إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىفاطمة صالح هندي155762 121إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىرفل رياض محمد434459 122إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىالهام محمد خضير458308 123إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىنور فاضل كاظم434368 124إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىبثينة طالب محمد234176 125إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىفرقد يوسف جاسم434401 126إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىابتهال محمد علوان524399 127إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىهمسة هادي عبد533641 128إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىعروبة حسن محمود279133 129إعدادي

ر تالي155795 ر حسير ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىحنير 130إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىشهباء غازي خضير553523 131إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىمروة ابراهيم خضير529120 132إعدادي

ر234407 ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىزهراء سعد ياسير 133إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىزينب علي عبود519549 134إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىهديل علي عبدالمحسن234339 135إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىمريم فالح عبد234357 136إعدادي

137بكالوريوساليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىناهدة عبدهللا حسن155965

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىيرسى عبدالوهاب عبدالزهرة159131 138دب

لوماليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىسعاد مهدي عباس159122 139دب

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىحمدية محمد جاسم519618 140إعدادي

ةاليوسيفيه171125الكرخ-بغدادأنيىعبير عبدهللا فارس159168 141إعدادي

1دكتوراهاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسعد جهاد عجاج454157

2ماجستيراللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرطه عبدهللا مرزوك456618

3ماجستيراللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعماد خضير عباس431545

4ماجستيراللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد رضا سبهان456765

ر اسماعيل456827 5ماجستيراللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

6ماجستيراللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي حميد رحيم258915

7ماجستيراللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعدنان علي خليفة428636

ر خضير473770 8ماجستيراللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرغزوان ياسير

9بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن احمد عبد463550

10بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكركريم كامل عبيد456940

11بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرباسم بحر خضير558106

12بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفخري عيدان حمد454959

13بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر اسماعيل ابراهيم529727

14بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمالك محمد خضير264625

ي474652
15بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح مرصر

سان هليل سكان431536 16بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراح

17بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرنجم عبدهللا هويدي429725

18بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحكيم عبدهللا نايف431424

19بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحمد هادي محمود429536

ي عبدهللا محمد529647 20بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحرتر

21بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبيد نصي431418

22بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرانيس عباس محمد455460

23بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعدنان كريم عبد529533

24بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرامجد كريم صحن431435

25بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكروسام عبداللطيف جسام474476

26بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررائد مجيد محمد429653

ف حميد عبيد258904 27بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراشر

28بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي وسام فاضل454091

ر473955 29بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعالء حميد حسير



ر تركي529733 30بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

31بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرخالد عدنان خضير431438

32بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراسامة كريم ساهي455222

ي17632 33بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرثائر احمد حماد

34بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد جواد كاظم431379

35بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحازم كامل نصي17625

36بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرجواد كاظم حمزة474697

37بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسعد رسول نوفل264687

ر429793 38بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقيس هادي حسير

39بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسعيد عبيد مهدي428424

40بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفراس صالح علي428605

41بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررعد حسن عباس258591

د كمال17628 42بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحيدر دري

43بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم خضر258939

ر علي كامل474705 44بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسير

45بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمخلد مسلط فيصل431504

46بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرثائر عبد دعاج529747

47بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحيدر خضير كاظم474573

48بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقيض محمد علوان264376

49بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعدنان هاشم نايف428510

50بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعصام صالح عبيد428622

51بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمروان ياس خضير454258

52بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعادل خضير عباس429016

ر عبيد258460 53بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكروئام حسير

54بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد عاشور ابراهيم529560

55بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرياش فريد سعيد456783

56بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن كاظم428761

57بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراثير جياد مطر428494

ي456919 58بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمشعان حامد هاد

59بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكروسام حمزه جياد529507

60بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد سامي محسن474775

61بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد جير نوفل258208

ر541938 62بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررغد خضير حسير

63بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعثمان عبدالغفور محمد431444

64بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد ساجت عليوي474757

65بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسمير غالب عبيس456521

66بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمؤيد عبدهللا سلمان473800

يل428796 67بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراسماعيل ابراهيم دخ

68بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررافع خالد سمير529686

69بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعثمان خليل ابراهيم264394

ر17682 70بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكروليد عبود حسير

71بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد محمد كاظم17777

72بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكريوسف حمزة حميد474669

73بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفراس خضير جياد429441

74بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسام صالح عبيد454418

75بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكروليد حسون سهيل473863

76بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم خضر264662

وب شاكر عودة264675 77بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراي

78بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر سحاب حسن428867

79بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد رحيم شهيد474412

80بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفراس حامد عصمان264307



81بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرزيد مخلف محمود474463

82بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراثير عباس جودة501196

ر احمد455308 83بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعادل حسير

84بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعدنان عبدهللا نجم455776

ور اسماعيل حسن431538 85بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكران

86بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرلطيف نصيف جاسم456641

ر اسماعيل258576 87بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصالح حسير

88بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسام نجم عبدهللا454369

89بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمقداد كريم ياس456978

90بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمروان فيصل عبد431446

91بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد فالح عبدهللا429605

92بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فاضل عيدان529669

93بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد جياد عبد529694

94بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحمزة مخلف محمود455765

95بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرديكان ربيع حميد473939

96بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي حمادي نجم264558

97بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصالح محمد خلف533793

ر حمادي نجم431341 98بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسير

99بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكروقاص مخلف محمود474401

100بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي عبدهللا نجم431441

101بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد فياض264598

102بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعباس سلمان جاسم258355

103بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمشتاق فرج عبد456913

104بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرنهاد فهد نوح429702

105بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراياد حامد عباس17737

وش429557 106بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرناظم خضير حيى

107بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمهدي صالح كريم258548

ر457012 108بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسلمان فاضل حسير

109بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرابراهيم صالح مطلق454376

110بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسالم عبدهللا عباس431371

111بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد عبد431383

ي علي455433 112بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعادل صير

113بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان خضير429433

ر احمد428862 114بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

ر سهيل431306 115بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعثمان حسير

ر صبار نوري258633 116بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسير

117بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعقيل جهاد عجاج258762

118بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد غانم محي431427

119بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد خليفة431498

120بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالواحد طارق عبدهللا474299

121بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا مهدي474759

122بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرنبيل جميل صلف264311

123بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسلوان عبداللطيف جسام428397

124بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعدي فخري علي264668

125بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر ياس نذير533788

126بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرغسان عنيد عبدهللا264268

ي ظاهر474682 127بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد ححر

128بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحيدر محمود خضير474386

129بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكروسام كريم ياس428407

130بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحمزة نصيف نايف431448

131بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد فوزي محسن431550



ر خضير258714 132بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرامجد ياسير

133بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر احمد مرزوك429572

134بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصفاء رسول نوفل457651

135بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرايهاب نارص عبيد454388

136بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسالم عدنان حبيب558100

ر سهيل264190 137بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

138بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي صالح مهدي454025

139بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي خليل خميس17661

140بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد محمد نايف474330

141بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعادل حاتم عبدهللا429806

142بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرامجد قحطان بكر455357

143بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرهاشم عبد علي429554

144بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحمزة عبد مطر455788

145بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعماد هاشم طعمة429579

146بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمروان غالب عبيس455366

147بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقيس عبيد حايف428447

148بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسعد عبيد نايف258677

149بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد عامر صالح264360

150بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمخلد مهدي كاظم455372

151بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمشتاق علي نايف455088

152بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعامر فخري علي264588

153بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرنجاح حسن شعالن463453

154بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرامجد سلوان سعيد454228

155بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرايهاب فليح عبيد474452

156بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي صالح474269

ور عالوي عبيد431328 157بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكران

158بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقيس عامر هزاع264305

159بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفاروق كريم جالب264339

160بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقيض شحان جوده250330

161بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم عبد429455

ر عبيد17641 162بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرزيد حسير

163بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفاروق سلمان صالح431394

164بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد مرزوك529535

165بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصفاء حسن جاسم17680

ر اسماعيل264212 166بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمهند حسير

167بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد صادق جميل258220

168بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصبيح هادي عبدهللا429784

169بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسام حاتم حميد454209

وش473979 170بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراكرم خضير حيى

171بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان خليفة429000

172بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسالم صالح عبيد456774

173بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعالء صالح سلمان474035

ر اسماعيل455947 س حسير 174بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكران

175بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعقبة احمد عبد529628

176بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرهيثم محمد محمود529568

177بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود كاظم429705

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعادل لطيف محمد454174 178دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرياس خضير خلف529558 179دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي حميد عافص533787 180دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرتركي سلمان سلومي428368 181دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكركريم عناد صالح264580 182دب



لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسعد خليل خميس541951 183دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررائد فيصل زعال428360 184دب

وش429500 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرناطق عبدهللا حيى 185دب

ل شبيب264574 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد دح 186دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرلطيف فوزي عبيد454262 187دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم عبد429520 188دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرياش سلمان عبدهللا258443 189دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمران خضر تاية258393 190دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحيدر عالوي علوان258775 191دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقحطان عدنان حسن529684 192دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمخلد عبدالزهرة سلمان455181 193دب

ي558075
لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرباسم عويد مرصر 194دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراركان كاظم مطر17692 195دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي كاظم455814 196دب

ر429629 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررعد عبدهللا حسير 197دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرايمن صالح مطر264265 198دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعامر فرحان عبد431548 199دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحاكم جاسم حسن558088 200دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصدام محسن علوان529689 201دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم علي258489 202دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررائد عنيد عبدهللا529682 203دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسيف عباس مطر264637 204دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد قحطان بكر455969 205دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقاسم فوزي عبيد428741 206دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر مروان عبد428402 207دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحميد مجيد خضير529527 208دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعادل خضير عبيس429444 209دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمهند جابر خضير431532 210دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررزاق عبدالكريم نايل264330 211دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررياض ثامر عاصي258849 212دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسالم محمود علي431537 213دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكربسام هاشم صحن428614 214دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم سعدون474258 215دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعدنان خليل ابراهيم473808 216دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد نارص عبدهللا264274 217دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرنورالدين صباح حسن455449 218دب

ر541943 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد هادي حسير 219دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرابراهيم لطيف داود428562 220دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرلطيف كليف عكلة529715 221دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسن عيد نصي264357 222دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد سالم ضاري428580 223دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم خضر558101 224دب

ر خلف429539 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصدام حسير 225دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد وادي عبدهللا264289 226دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصدام محمود علي429472 227دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد صالح مهدي529731 228دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقياد خضير عباس529641 229دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقادس حمود دليمي455251 230دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعادل رسول نوفل474596 231دب

ام529553 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرليث باسم ده 232دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد لطيف محمد529701 233دب



لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرجاسم خضير حويس17695 234دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسعد حامد عباس454211 235دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرخالد ندة ساهي455486 236دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد مراد مطر454151 237دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقصي كريم عالوي264314 238دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرليث ثامر عايج529750 239دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسنان طالب عزيز455240 240دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي مرزة احمد431495 241دب

ر خضر456792 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرطه ياسير 242دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر ريكان علي541945 243دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقاسم حلمي خليفة474007 244دب

ر454225 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسيف محمد حسير 245دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفهمي هادي عبدهللا429779 246دب

ي429766 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد حمزة هاد 247دب

وش473975 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمار خضير حيى 248دب

ي اسماعيل عبيد454219
لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحفى 249دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسام علي نايف455081 250دب

س عبدهللا مهدي529417 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكران 251دب

ر455116 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررائد علي حسير 252إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسعد غازي ابراهيم473828 253إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررعد حميد مراد431414 254إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقاسم جدوع كريم471190 255إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد محسن تركي264399 256إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصباح عمران فواز523255 257إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمار حامد عباس457100 258إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمهند جاسم عبيد455473 259إعدادي

ر عطية كاظم455477 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالحسير 260إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررسول عزيز عباس455418 261إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكربارق ارميض خلف429495 262إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعماد عبدهللا نايف429671 263إعدادي

ر سعد258398 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررعد ياسير 264إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي ياس نذير558086 265إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمعد يحير خضير431326 266إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررافت فاضل شايع429613 267إعدادي

ي429752 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكربكر عالء كرد 268إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكربكر حميد رشيد428673 269إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرامجد حاكم خضير428839 270إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسالم خضير عبدعلي264251 271إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر سالم ضاري430669 272إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرياش اسماعيل عبيد454222 273إعدادي

1دكتوراهاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعماد جمال احمد428679

2ماجستيراللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرنعمه صالح كريم454306

ر رشيد خضير428648 3ماجستيراللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرياسير

4ماجستيراللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد عاصي حمزة455203

5بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرليث كريم جبار429789

6بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحيدر ماجد حسن428482

7بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسفيان كاظم مطر264631

8بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس عبد454051

9بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرنجم عبدهللا عبد529657

10بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعقيل عبدهللا عباس264428

11بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر طالب عبدهللا429608



12بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمثير مصلح عبيد17718

13بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالستار ربيع محسن541953

14بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي صباح حامد17678

15بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكروسام قاسم جدوع456559

16بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبد هزبر457084

17بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس حمزة454097

18بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسالم عداي عبد258707

19بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسن هادي نحاري258597

20بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد عباس خضير258743

21بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرايهاب عبد الحكيم خضير258812

22بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررياض عمران خضر258383

23بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدهللا عباس428683

24بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد سامي ضاري457043

25بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمهند نصيف جاسم454234

26بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسهيل نجم عبدهللا264184

اب موح429800 27بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرارشد ذي

ر عضي258766 28بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد امير

ر عبيد258655 29بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمازن حسير

30بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكركرار صباح عبيد428499

31بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرطارق عزيز جير454277

32بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمرتصر سمير خضير454270

33بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرلؤي فخري علي257210

34بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحارث سليم حران258945

35بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد فهد عناد529679

36بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكركمال عامر جاسم258779

ور صباح عبود529717 37بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكران

38بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرواثق خضير هالل264353

39بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكركرار عدنان ناهي258365

40بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر عدنان علي457006

41بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالرحمن احمد455095

42بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكريونس محمد عبد264396

43بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعيىس حازم فيصل541656

44بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمهند كريم حران17669

ر17772 45بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر حميد حسير

46بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررامي سالم احمد431350

ر429814 47بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان حسير

48بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرابراهيم صالح مزهر455993

49بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعماد صالح حميد454033

50بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقاسم داود سلمان264379

51بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراثير عبدالرزاق نعم264313

52بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرليث خالد جواد431528

53بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسامر جاسم عبيد455347

54بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلوان هاشم عاشور454079

ر خضر428610 55بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد امير

ي علي258967 56بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرامير صير

57بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعيدان خضير عيدان454068

58بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمهند كريم بريس429006

59بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرايمن حسن عمران17618

60بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالخضر محمود264188

61بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكروليد جودة كاظم456512

62بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي كامل عمران455323



63بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعايد عماد صالح430866

64بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد ثامر عاصي300386

65بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمروان عامر احمد456996

66بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي لطيف جاسم454140

ر264192 67بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرزيد علي تير

68بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالخالق خضير428736

69بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد رمضان جواد429748

70بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرابراهيم كاظم علي258665

71بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمهند ابراهيم ساهي301127

72بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد محمد جاسم264346

73بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرامجد ريكان علي17621

74بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسيف هيثم خليف264152

75بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد عبد علي529740

76بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرزكريا حميد عبيد428452

77بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحميد جودة كاظم428543

78بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن كحيط عفيان455175

79بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفريد وحيد نعسان454324

80بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرغانم محمود كاظم258977

ر عبد558102 81بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبد حسير

82بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفرحان مجيد خضير19187

83بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرباسم محمد عبيد471176

84بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكربسام حميد رحيم258865

85بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي عماد صالح558096

86بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد عادل عناد17664

87بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر نجم عبدهللا455064

ر455502 88بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراسامة فاضل حسير

89بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعامر حسن بحر455952

90بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكربارق صالح علي558098

91بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح محمد264229

ي محمود258852 92بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحمادي ناجر

93بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمهند صالح محمد264234

94بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر ماجد حميد455522

سان حميد رحيم258870 95بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراح

96بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمؤيد منذر رشيد456534

97بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد جياد مطر428714

98بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرغانم محمد عطية529698

99بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمهند خضير سليم529407

100بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسام محمد جاسم264602

ي431511 101بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرزيد فالح هاد

ي558083
102بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر كامل حسوتر

103بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر خليل ابراهيم456581

104بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد خضير عبيس264593

اب موح454136 105بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرطه ذي

ر454023 106بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمثير ثامر حسير

107بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقحطان فيصل لكوان431514

108بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسيف اسماعيل ابراهيم455527

ي264288 109بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرليث بالسم هاد

110بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح سلمان529713

111بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر حمادي علي258856

112بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعدون حميد454204

113بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحمزة طه عبد258842



114بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرامير كاظم جير541940

115بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرامجد قاسم عبدهللا427231

116بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد عباس محمد455456

117بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرغيث كريم جبار264564

ر428554 118بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرليث محمد حسير

ر454145 119بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرلؤي محمد حسير

120بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرياش محمود محمد455441

س533794 121بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرماجد جير دوا

122بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكريوسف خميس لطيف258848

يم عباس431346 123بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراثير ارح

124بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي حامد حمد258626

125بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمدرضا سبهان17614

ف حميد ابراهيم428833 126بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراشر

127بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسماح اسماعيل ابراهيم428850

ر456687 128بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي هادي حسير

ر خضير428858 129بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعادل ياسير

130بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرزاق عباس264368

131بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد حمد عبدهللا429754

132بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكركرار عباس كريم428992

133بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفراس نجم حسن455209

134بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمهند كريم جالب264385

ي428823
135بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسيف عويد مرصر

136بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصكر فاضل مخيلف456973

137بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرزياد احمد متعب529639

ي سلمان529664 138بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالنير

139بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسيف حميد هوار258840

140بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر صباح عبيد264174

141بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر فاضل محمد558078

142بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سحاب حسن264179

143بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبداالله حاجم محمد300365

144بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد محمد حسن454105

145بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر كريم عبدهللا161013

146بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد جياد مطر428769

147بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد عبد ياس558094

س الطيف هذال430820 148بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكران

ر456737 149بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكربرزان محمود حسير

150بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرتسهيل حميد ابراهيم455534

ي428803
151بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكريوسف عويد مرصر

152بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراثير عثمان علي454167

ر264380 153بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرأحمد فاضل حسير

154بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالستار عبدهللا264415

155بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد سماح شياع430774

ر455982 156بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم عبدالحسير

157بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي كريم احمد474738

158بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد حاتم احمد17773

ور حاكم خضير428729 159بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكران

ر صباح عبود529719 160بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسير

161بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر حامد غزال455756

ر سهيل عبد456496 162بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسير

163بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر كامل نصي431521

164بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالوهاب علي264648



165بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرلؤي عبدهللا علي258240

166بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراثير محمد محمود473840

167بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعدنان محمود عودة258784

168بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسعد جودة كاظم529659

169بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد مطلب فارس454196

170بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فيصل نجم17754

171بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعماد عبدهللا نجم558103

172بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفؤاد جمال احمد455391

173بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد علي خليفة529626

174بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد عبدهللا264416

ر431404 175بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق محمود حسير

176بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمالك رحيم شهيد541936

177بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعالء حامد عبد428815

ر عليوي258186 178بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمان حسير

179بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد رشيد خضير429808

180بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرخالد نعمة خليفة258824

181بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرلؤي نجم عبيد258213

182بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد صباح حسن513177

183بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمثير كريم ندى455059

184بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراسامة خليل ابراهيم17760

185بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرجالل شحان جودة250327

186بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي محسن مصطفر454397

187بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقصي فخري علي264334

188بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد حميد رحيم17767

189بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحازم نجم عليوي456552

190بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد رزاق ترف429633

191بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرزياد كامل اسود456777

192بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا باسم محمد264323

193بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفراس محسن علي19459

194بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعالء كاظم مطر456987

195بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي بدر عبدهللا258725

196بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرايمن كامل عمران529358

197بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد حضير529577

198بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي سلمان ضاري17643

199بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحاكم كريم محمود264681

200بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد صادق جميل529738

201بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرماهر خضير كامل529631

202بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر سمير خضر455256

203بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحارث عبدهللا عباس159817

204بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمنذر فهد عناد529676

205بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرليث عدنان علي264352

206بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررامي كمال عجمي258605

207بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصالح عبدالحكيم سعدون429026

208بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحازم عاجل حميد454359

209بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمشتاق عبدالفتاح ندة513651

210بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالزهرة سلمان455195

211بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي محمد علوان428810

212بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم حامد حسون529667

213بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررحمن عبدعلي محمد429791

م455072 ي خضير ردا
214بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالغير

215بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا نجم عليوي456676



216بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد هاتف عبدالرزاق264348

217بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي كريم سلمان455987

218بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسيف علي عمران258202

219بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمثير اسماعيل ابراهيم456935

220بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحذيفة عبدالخالق خضير456701

221بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي خليفة264642

222بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرامجد حميد عبد429667

ب431336 223بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر صباح دري

224بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي طه عبد264340

ر474750 225بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعالء رحيم كفير

226بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد مخلف محمود456628

227بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسام عليوي محمد455133

228بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم حسن529730

229بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد عبيد درب454059

230بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمروان احمد عبدعون258833

231بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم ندة19183

ر ابراهيم258423 232بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرابراهيم ياسير

اب موح454082 233بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرخلدون ذي

ر474318 234بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر مهدي حسير

ي529745 ي حماد
235بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن راصر

236بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرهيثم عالوي كامل455303

237بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصكبان حامد جبار455974

238بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراياد عبد عليوي428432

239بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررعد محمود عبدالستار17657

240بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمار جبار علي456818

ر264197 241بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر علي تير

242بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحواس صباح غالي455287

243بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر حامد عبدهللا428489

244بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي حميد عبيد455514

245بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمشتاق محسن احمد456780

246بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكروسام عبد دعاج455482

ر خضير529644 247بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصباح حسير

248بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي جياد فيصل431366

249بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكريوسف سليم محمد258180

250بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرنصيف جاسم محمد264412

ي428691
251بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد راصر

252بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعجيل عبيد متعب455315

253بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرضياء عبيد حايف455549

ر علي سكان264260 254بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرتحسير

255بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمهند خضير كامل529622

256بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكركاظم نجم عبدهللا258809

257بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعالء قاسم احمد474036

ر علي محمد456571 258بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسير

ر مصطفر264291 259بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر محمدامير

260بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي محسن محمدعلي431512

ي حسن455495 ر ناجر 261بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرامير

262بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعباس حسن مصطفر456653

263بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حكيم احمد455155

264بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرركاد محمد جاسم455290

ي264278 265بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرارشد حمزة هاد

266بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالواحد سامي نجم258802



267بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر كريم كامل258407

ر258821 268بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد اياد حسير

ي علي456911 269بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي صير

270بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفراس عباس احمد17646

271بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم مدلول258667

272بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسامر مزاحم سعدون428627

273بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد هادي تركي258962

274بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم احمد529736

275بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرغيث داود سلمان529362

276بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسعد خضير عباس429023

ي علي17688 277بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراثير صير

278بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حميد عبيد541941

279بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمار غالي حايف455219

280بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراياد طالب جبار258639

281بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمثير محمود عناد455228

282بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد مهدي صالح264420

283بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان شياع454312

284بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحمزة ربيع حميد264608

285بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدالرزاق نجم258649

ر428920 286بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر ثامر حسير

287بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد شعالن فرحان258685

288بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسام اسماعيل ابراهيم428782

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسيف سهيل نجم264271 289دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمهند حمد حمزة431509 290دب

ر454368 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحميد حسن حسير 291دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرغيث احمد علوان258495 292دب

ي جاسم17672 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحامد غرتر 293دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحاتم كريم محمود258223 294دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحاتم كريم خضير428569 295دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جمعة محسن455235 296دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكريعرب حاجم محمد456720 297دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد كريم كاظم258898 298دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرشهاب احمد كاظم19706 299دب

ر علي حسن264295 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسير 300دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعدنان فاضل عبدهللا455272 301دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكروسام محمد نايف456658 302دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكربشير سلمان صالح264423 303دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر خليل ابراهيم17763 304دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررائد نجم حسن457031 305دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرامجد سعد طالب17748 306دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمروان صالح مهدي264369 307دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد عيىس عباس454094 308دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل عبدهللا454191 309دب

وب محمد صايل258981 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراي 310دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحيدر عدنان فرحان17699 311دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمجبل عبيد حسن455422 312دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررعد خليل خميس429531 313دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرايهاب صالح خضير264203 314دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد كريم258430 315دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل مخيلف456971 316دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرياش نض احمد431298 317دب



لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعثمان شارع سلمان529673 318دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرزياد حميد خضير19713 319دب

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد ماجد حميد474393 320إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي احمد جسام264319 321إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعباس متعب عاشور529317 322إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرداود سلمان صالح533795 323إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراكرم عامر احمد454177 324إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي خضير ساهي454039 325إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرياش جبار علي454100 326إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد عبد264692 327إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد خضير عيدان431546 328إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمثير مطر علي258522 329إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراثير مطلب عاشور529650 330إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر صالح ابراهيم429694 331إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا مهدي كريم429641 332إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعزالدين علي سكان264166 333إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرهيثم حاجم محمد454215 334إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز عبدهللا مهدي529552 335إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد نده ساهي300347 336إعدادي

ر429743 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرجالل علي حسير 337إعدادي

ي529547
ر

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرواثق عبدالياش شاف 338إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالملك حميد خضير301463 339إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي جميل حسن434528 340إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير ساهي456750 341إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسيف عدنان حمزه428844 342إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررامي كريم كامل429261 343إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرحمن علي429349 344إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعالء عباس فاضل455296 345إعدادي

ي429008 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر فالح هاد 346إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفيصل غازي عبدهللا457054 347إعدادي

ر474011 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد هاشم حسير 348إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرزاق سلمان533764 349إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراسامة خليل ابراهيم428633 350إعدادي

ر مصعب463526 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررسول حسير 351إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراسماعيل عباس كريم258199 352إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد خلف عباس431517 353إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكركرار سمير خضير429620 354إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفخري احمد فخري463446 355إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقحطان عدنان علوان258565 356إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر محمد فاضل429238 357إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرحمن علي431272 358إعدادي

ل فاضل463490 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكريوسف دخ 359إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد محسن محمد463368 360إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر محمد اسود529709 361إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد قيس عبيد429341 362إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم عناد431535 363إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكريوسف خالد نعمة264383 364إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد كريم474566 365إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد سعدون فرمان474497 366إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر نعيم عباس474030 367إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمنصور احمد محمد428506 368إعدادي



ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراكرم فاضل هليل258932 369إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعماد علي محمد558092 370إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عالوي علوان258748 371إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحيدر كريم ساهي297069 372إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرماهر حمد عيىس456644 373إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعزالدين فخري جاسم558090 374إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرهشام زيدان نارص454046 375إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم محمد294734 376إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد عبدهللا عبد529655 377إعدادي

ي كامل463404 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي حرتر 378إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي هادي عبيد428377 379إعدادي

ي سلمان529343 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكريوسف عبدالنير 380إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفراس فاضل عبدهللا454200 381إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر عبدهللا مرزوك429271 382إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرضياء عبدهللا صالح457024 383إعدادي

ر سهيل474262 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمزهر حسير 384إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي باسم رشيد431540 385إعدادي

ر خضير456670 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمنذر امير 386إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر خضير عبد264199 387إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصديق احمد عبد429281 388إعدادي

ي456768 وب عبدخضير دتر ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراي 389إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحامد خالد نواف428882 390إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفراس محمد عودة454315 391إعدادي

ر456664 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرامير حامد حسير 392إعدادي

ي429307 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد عامر حماد 393إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسن علي حسن264218 394إعدادي

ي اسماعيل خضير430891
ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحفى 395إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرانمار محمد بريسم17704 396إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد جبار عبيد529653 397إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرايمن عبدالكريم عباس457080 398إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر جاسم محمد264572 399إعدادي

ي474114 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعباس رعد حماد 400إعدادي

م264247 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرطارق عبدالحمزة شير 401إعدادي

ر خضير264317 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد ياسير 402إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرطاهر عبدالجبار عبدهللا264418 403إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر اركان عبدعلي456632 404إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمرتصر عزيز احمد474519 405إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرنجم عماد عبدهللا456727 406إعدادي

ر محمد431529 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالحسير 407إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكربرهان الدين ياس خضير456794 408إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ابراهيم خليل457035 409إعدادي

سان فاضل فنيخ463570 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراح 410إعدادي

ر456966 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكريونس عماد حسير 411إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعالء رزاق عبيد17721 412إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرماهر عدنان جاسم456713 413إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسيف علي خليفة428437 414إعدادي

ي429624 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرامجد عادل حماد 415إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراسامة احمد علي456705 416إعدادي

ر محمد حسن429325 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمعيى 417إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي كامل صلف431541 418إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي احمد مرزوك258585 419إعدادي



ر فياض297030 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمهدي ياسير 420إعدادي

ر حسن258555 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 421إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد فيصل عنصيل474691 422إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرثامر محمد جاسم264263 423إعدادي

هللا عامر حرج246433 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرخير 424إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالمنعم سلمان صالح456621 425إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرجالل باسم عويد558105 426إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي االكير رياض خضير17613 427إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد خضير خلف529636 428إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم دعبول457067 429إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرطاهر ناظم عزيز454302 430إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفهد سالم فهد428418 431إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالجبار صباح سلمان529423 432إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد محمد حسن429333 433إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحافظ اياد عبدهللا454351 434إعدادي

ل258738 ر دح ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرشبيب حسير 435إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي ابراهيم كريم264621 436إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصالح خماس خضير513207 437إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرخضر ياس خضير473991 438إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررسول فليح شهاب456595 439إعدادي

ر غنام كريم430760 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسير 440إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرخالد موس مطرسر463467 441إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكريوسف هيثم سلمان430702 442إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسفيان كيالن علي258529 443إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرماهر عبدالفتاح ندة463482 444إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد كريم ندى513384 445إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسام الدين جمال سلمان529351 446إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمهند حامد عبد529724 447إعدادي

ر455262 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفراس عالء حسير 448إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكروائل علي عباس529670 449إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسجاد ضاري جاسم431363 450إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرطه منير جاسم454412 451إعدادي

ر كريم احمد474716 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسير 452إعدادي

ر علي264673 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 453إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسعد اياد فيصل429372 454إعدادي

ر529642 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسجاد قاسم حسير 455إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكربارق فالح عبيد17745 456إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي محمد مهدي264336 457إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالهادي طه حسن513194 458إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد طارق داود429732 459إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن باسم عويد558059 460إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمروان شاكر محمود258447 461إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررعد جاسم محمد558068 462إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرماجد حميد علي17710 463إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحمزة صباح سلمان529513 464إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فهد عناد529442 465إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم جبار429383 466إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسالم قاسم جدوع474186 467إعدادي

اب موح463580 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر ذي 468إعدادي

ر258757 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعباس عبدالكريم حسير 469إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحامد عاشور سكان429654 470إعدادي



ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرهمام محمود طه264617 471إعدادي

اب529339 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي احمد ذي 472إعدادي

ي علي463320 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر صير 473إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسجاد وليد خضير301130 474إعدادي

ر عليوي456593 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصادق حسير 475إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحيدر خالد جودة428560 476إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمود مهدي صالح264408 477إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعفان عبد علي429563 478إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرلؤي غالب فيصل431503 479إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرنوح محمد ضاري428573 480إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد ستار هالل264389 481إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد نعمه عيدان454063 482إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرغزوان برسيم ندة429696 483إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد مكي سلمان429362 484إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمد كريم431374 485إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسن علي مهجهج430941 486إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرماجد عدنان جاسم456696 487إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد نعيم عباس463575 488إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمود ظافر جاسم463388 489إعدادي

ر454042 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرهشام منصور حسير 490إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرخالد محمد كاظم429343 491إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكروليد عثمان غالي258438 492إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرظافر ناظم عزيز454297 493إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز طه عبيد529505 494إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفرحان ثامر عباس264173 495إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعباس عدنان خليفة456740 496إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسام غالب جبار264358 497إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرنمير كريم كامل429252 498إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي سلمان455378 499إعدادي

ر طارش429219 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر حسير 500إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد خضير علي529691 501إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرموفق فريق فيصل474621 502إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكروقاص نعمة علوان428475 503إعدادي

ر258573 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد حسير 504إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرجالل غازي ابراهيم17666 505إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراسماعيل عبدهللا مصطفر264678 506إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحسن علي اسماعيل474216 507إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكربارق عيدان خضير455963 508إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد اسود258703 509إعدادي

ي429597 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالمجيد عادل حماد 510إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرصفاء جمال كامل529744 511إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر خليل ابراهيم474107 512إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسمير عثمان غالي258433 513إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعالوي هيثم عالوي431266 514إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررباح عبيد حسن455403 515إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكروسام محمود طه455956 516إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرامير قاسم محسن463582 517إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرقتيبة احمد كامل430851 518إعدادي

ر سعد264655 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررائد ياسير 519إعدادي

اب فوزي عبيد529525 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرذي 520إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعمر علي عبيد558049 521إعدادي



ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمصطفر نايف شاهر258753 522إعدادي

وب باسم خضير529411 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراي 523إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفؤاد عبد عليوي296429 524إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرالمعتصم باهلل فالح حسن431246 525إعدادي

د عثمان غالي428659 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكردري 526إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد خالد463440 527إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمد علوان457064 528إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد عليوي258973 529إعدادي

ي463335 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد خضير هاد 530إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد زيدان دالي429681 531إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم محمد463309 532إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز حكيم عبدهللا431430 533إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد عناد فيصل264560 534إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمد كامل صلف429437 535إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي حميد خضير529493 536إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحكمت سعدون جدوع456926 537إعدادي

ر خضير258671 538بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعباس ياسير

539بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرتحيسن هادي تركي258952

540بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرهيثم جاسم احمد558080

ر خضير عبود258782 541بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرامير

542بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعلي عباس خضير558095

543بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرباسم محمد ابراهيم17779

544بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفالح سلمان عبود529572

545بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرنجم عبدهللا خضير513468

546بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعباس طارق جياد454022

547بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرمحمود علي خليفة529618

548بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعامر عبيد صكر264685

549بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد بكر فاضل17638

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل جودة455053 550دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرفارس محمد جاسم456555 551دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرحمزة لفته جودة463538 552دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرباسم خضر بدوي264255 553دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعدنان ريكان حماد463273 554دب

ي258503 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرنهاد كريم هاد 555دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرثامر عبد هزبر17728 556دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرسهيل نجم عليوي19669 557دب

د هيثم عبدالكريم429470 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكردري 558إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرابراهيم خليل خميس258797 559إعدادي

ي258471 ر هاد ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعماد حسير 560إعدادي

ر سهيل558110 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكررعد حسير 561إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرخالد خليل خميس17715 562إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكراحمد مهدي خضير429449 563إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرعامر عيىس شالل457038 564إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادذكرشحان احمد عباس431526 565إعدادي

1دكتوراهاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىايناس عبدالمجيد لطيف558087

وار كاظم جواد474531 2بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىان

ر كريدي428655 3بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىطلبة حسير

ر541942 ي عدنان ياسير
4بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىصر

5بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىراوية عمران عبود429542

6بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىليل زبير خضر258249

7بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنوال جاسم عبيد455342



8بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىخمائل مالك محمد258719

ة قاسم خضير455332 9بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنادي

10بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىخنساء سلمان عبدهللا428391

11بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسلوى حمادي نجم429739

12بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسناء نجمالدين خورشيد529436

13بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىرشا يحير عبدهللا429616

ر علي454162 14بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشيماء حسير

15بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىعبير فاروق محمدرشاد431500

16بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىاشاء صالح عبد258404

17بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىرنا نجم عبدالخضر264168

18بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنها فارس عبدهللا558097

ي456508 19بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسناء عبد هاد

20بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسها جاسم خضير455385

21بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىايناس جمال رشيد455543

22بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسهر سعدون عاصي258731

23بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىهدى حمادي نجم456596

ر ابراهيم454041 24بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىوداد ياسير

25بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسمر سماح شياع529541

ي سلمان258936 26بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىصبا عبدالنير

27بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسوسن احمد علوان474508

ى خالد عبدهللا258957 28بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىبرسر

29بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىهاجر هادي جهاد454054

30بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىميالد حميد رشيد18267

ر علوان558089 31بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىساهرة حسير

32بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىرنا نجم عبد457090

33بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدالسالم جياد431501

34بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسحر عيدان محمد431421

35بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنجاح سهيل نجم456693

36بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشذوان صالح عبود529494

ب عناد474608 37بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىرواء ادي

ر حمزة552784 38بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىهيام عبدالحسير

39بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنور كاظم صندوق474042

م429762 الم عبدالحمزة شير 40بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىاح

41بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىفرح غازي عبدهللا264223

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىغفران فياض علي428382 42دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىرجاء خليل اسماعيل264331 43دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىفاطم رشيد خضير17662 44دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىزينة رعد مايع264371 45دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىاشواق عالوي عبيد431332 46دب

ة حسن عسكر17725 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسمير 47دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىابتسام صالح عبد429610 48دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشيماء كاظم عمران455398 49دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسلوى قحطان صالح428386 50دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىرؤى فوزي محسن429566 51دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسهام عبدعلي هويدي454951 52دب

وق عالوي عبيد429603 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشر 53دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىكوثر سامي محسن529524 54دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىرويدة ماجد كاظم258569 55دب

وق كاظم جواد264344 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشر 56دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمير هاشم نايف428535 57دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمريم عطية كاظم456545 58دب



لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمروة اياد حميد429549 59دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمير جواد كاظم429647 60دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىاسيل قحطان عبد258789 61دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنها جاسم عباس431530 62دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىاسوان طارق داود454404 63دب

ور مصطفر431354 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسمر ان 64دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىهديل هاشم تركي558108 65دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىفردوس محمد عودة429430 66دب

ر264285 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنور عدنان حسير 67دب

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمنال جاسم عبيد455337 68إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىاالء كريم ياس428829 69إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىوسن فاضل خضير431542 70إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىامنة جاسم محمد431411 71إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسمر سعدون عاصي258886 72إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشى سعدون عاصي17650 73إعدادي

سان قدوري264303 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىاشاء اح 74إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىعبير فاضل عاصي258477 75إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشيماء خضير عباس474552 76إعدادي

ر ابراهيم258415 1ماجستيراللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشهد ياسير

ي454048 2ماجستيراللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىايات فاضل حماد

ي456565 وار رعد حماد 3بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىان

4بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنورس قحطان محسن473861

ر456830 5بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنبا نارص حسير

ر علي عبيد454045 6بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىحنير

ر456806 7بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىاالء عايد حسير

ي سلمان529620 8بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنور عبدالنير

9بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىاطياف كريم عناد264577

10بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محمد حسن454128

ر529704 11بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسارة منصور حسير

12بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسحر هادي جهاد455163

13بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمير ابراهيم فاضل258794

ر حسن246351 14بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىصفاء حسير

15بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىبسمة عيدان محمد456610

16بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىرفل الطيف هذال430833

17بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىروز محمد حسن258245

18بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنور محمد جاسم529735

19بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشيماء حاتم خضير258351

ي ناظم عزيز454090
20بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىاماتر

21بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىاشاء خليل جاسم258362

22بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشمس محمدرضا سبهان17750

23بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىدعاء عباس كريم258901

24بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىرويدة قاسم محسن454070

25بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىابتهال عبد خضير428515

ر عبد ياس454331 26بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىحنير

ر558099 27بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىبراء نارص حسير

28بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىرند عالوي كاربد454285

29بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىجنان عبد الوهاب مطر258859

30بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمينا احمد عبدعون264404

31بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىهيام عباس محمد541947

32بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىرغد عباس عبيد428987

ر هجيج264327 33بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىندى حسير



34بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمها عبدهللا علوان429663

35بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىفاطمة علي مصطفر456788

م264252 36بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمروة عبدالحمزة شير

ر428551 37بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنور محمد حسير

38بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىزهراء مهدي كريم258660

39بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمروة سماح شياع264244

40بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىضح سعدون عاصي258911

41بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىصفا عباس كريم258874

42بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشهد خضر ياس456680

43بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىضح عبدهللا علوان429678

44بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىزينة علي مصطفر264293

ر حسن428588 45بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىزينب حسير

46بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىندى محمد عبد455121

ر حسن258558 47بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمروة حسير

48بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىكوثر عبدالغفور كامل456504

ي456570 49بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىزينة رعد حماد

50بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسماح رياض خضير455448

ر هجيج264328 51بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنهلة حسير

52بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىايالف علي حسن264214

53بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنبا فائق سليم454289

ر264337 54بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىعلياء كريم عبدالحسير

55بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىعائشه خالد محمد455169

ر حمزة456500 56بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىريام عبدالحسير

57بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىرواء خالد خضر17684

58بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىايمان اسعد صالح429651

59بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىايناس نعمة علوان455281

60بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىالهام حامد حسون264343

61بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىاشاء اسماعيل ابراهيم428820

62بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىايناس عباس محمد529721

63بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنباء ماجد حميد455509

ي454044 64بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىابتهال فاضل حماد

65بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىطيبة جبار علي456801

66بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىزينة مجيد ابراهيم474338

ر455264 67بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىلم محمد حسير

68بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىعذراء عبدالرحمن جبار455102

69بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمها نجم عبد258680

70بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىدعاء سعد ساهي455491

ي429796 71بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشهد قيس هاد

72بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىايناس خضير محمد258620

73بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسحر عبدهللا علوان429661

ر هجيج264308 74بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىبسعاد حسير

75بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمروة محسن مصطفر456516

ر اسماعيل258418 ر حسير 76بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىياسمير

ان قاسم حسن258188 77بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنير

78بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنور احمد جواد264652

79بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىميالد فخري عيدان455126

80بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىاية عبدالحكيم خضير258818

81بكالوريوساللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمروة احمد علوان264682

ر خضير456523 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىدالل ياسير 82دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىوسن محمد حسن454119 83دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىتمارة كريم خضير431261 84دب



لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشهد محمدرضا سبهان429200 85دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىساره عالوي علوان258769 86دب

ي463591 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىزهراء قيس هاد 87دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىاسماء علي مجيد428667 88دب

ر علي457073 وان حسير لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىارج 89دب

ر محمد جاسم431386 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىياسمير 90دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىرشا محمد سلمان456755 91دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىوفاء خالد عبد431376 92دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنرسين حافظ احمد454382 93دب

ر عبد264427 لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىوسام حسير 94دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسمر عماد نارص454186 95دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىاالء احمد حبيب455152 96دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسها جاسم عباس474358 97دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشور خالد عبدهللا264238 98دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشى وسام فاضل474660 99دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىعبير محمد تركي428583 100دب

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنعمة صالح حسن455427 101دب

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىندى تركي عواد533761 102إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىحوراء صباح عبيد17734 103إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمروة عدنان كريم454028 104إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىغفران فالح حسن258908 105إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمروة صالح حسن430843 106إعدادي

ر خضير430790 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىاية ياسير 107إعدادي

اث حاتم ابراهيم474724 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمير 108إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىايمان اياد عبدهللا558056 109إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىجميلة سعد عبد428643 110إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىرانية علي عباس529672 111إعدادي

ي455247 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنباء فاضل حماد 112إعدادي

ي جاسم463260 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىماجد غرتر 113إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىحنان قاسم محسن454134 114إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىبراء ظافر جاسم463478 115إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىبراء كحيط عفيان463324 116إعدادي

ر حسن264361 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمريم حسير 117إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىرونق محمد تركي463432 118إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىهيام حكمت سهيل258233 119إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىايالف خضير خلف529638 120إعدادي

ر علي264297 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىاطياف حسير 121إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىريام جاسم مدلول456586 122إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىفاطمه بدر عبدهللا264354 123إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشهد اسماعيل ابراهيم431507 124إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنبأ فالح عباس529649 125إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىابتهال خليل ابراهيم529328 126إعدادي

ر قاسم جدوع529624 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىرنير 127إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىايرس سعيد احمد258226 128إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىهديل خضر عبدهللا455188 129إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىهديل عبدالخضر محمود264403 130إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشيماء كريم حمد431543 131إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىايمان خليل ابراهيم457017 132إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىمروة عدنان خليل429459 133إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسارة صالح عبود454337 134إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىعذراء عامر احمد454181 135إعدادي



ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىايات خالد عناد258511 136إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىتبارك عدنان مرشد431539 137إعدادي

ي474196 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىرندة رعد حماد 138إعدادي

ر473848 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى عماد حسير 139إعدادي

ر خضير456528 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىهديل ياسير 140إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىكوثر عامر احمد430917 141إعدادي

ر صباح خليل245921 ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىياسمير 142إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىميالد مجيد صبار463344 143إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىشيماء سالم جدوع429801 144إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىجنان خالد عبد473983 145إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىعلياء خلف خميس463279 146إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىايناس هادي جهاد463542 147إعدادي

ر454074 ر محمد حسير ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىياسمير 148إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىغفران صالح عبود454344 149إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىبسمه عدنان خليل429759 150إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىحسنة قاسم محمد264406 151إعدادي

لوماللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىقيثارة محمد علوان258827 152دب

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىسندس جهاد عجاج428878 153إعدادي

ةاللطيفيه171126الكرخ-بغدادأنيىنضال كامل محمد258614 154إعدادي

1دكتوراهالطارميه161127الكرخ-بغدادذكروليد عبد جاسم520253

2دكتوراهالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد يوسف محمد27347

3ماجستيرالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد عبدهللا محمود366980

4ماجستيرالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر خليل ابراهيم368200

5ماجستيرالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد محمود عبدالعزيز520249

6ماجستيرالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسيفالدين جميل جواد263092

7ماجستيرالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرخالد مجيد صالح520234

8ماجستيرالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد خميس ابراهيم263461

9ماجستيرالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعدي حاتم محمد519838

ر عاوي519724 10ماجستيرالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر حسير

ر27314 11ماجستيرالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد طه ياسير

12ماجستيرالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد520192

ر520162 13ماجستيرالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرقتيبة علي حسير

14بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد عبدهللا502151

15بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعدنان حبيب مهدي439672

16بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمار جميل شهاب366380

17بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرانمار ناجح محمد27091

18بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمهند احمد حسن266211

19بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرباسل خليل ابراهيم501987

20بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرقيس شهاب جاسم266109

م520193 21بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد مجبل ردا

22بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد منعم ابراهيم520148

23بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكركمال محمد جاسم520171

24بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد حراز27355

25بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرهيثم فاضل شهاب27062

26بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر اكرم صالح266163

27بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبداالله سعيد جواد520218

28بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي نجم عبدهللا368160

29بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسيف حسن عباس519717

30بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرباسم حسن مخلف27168

31بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمار جميل جواد27088

32بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرفيصل جواد كاظم27229



ور عطية439838 33بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرابراهيم ان

ر27447 34بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرهيثم محمد حسير

ر368036 35بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرثامر محمود حسير

36بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرلؤي فائق مهيدي27221

37بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحكمت محمود شكر520027

38بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرثامر حسن مصلح502001

39بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد محمد438336

40بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحسام احمد يوسف520019

41بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرفرزدق جميل لطيف27218

ي266178 42بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعامر محمد حمود

43بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسفيان محمد فزع27310

44بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسيف خالد محمد501970

45بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالهادي احمد520169

46بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالجبار مبارك مشوح367597

ر27307 47بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكروليد خالد ياسير

48بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمهند احمد جميل520236

49بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرفاضل داود سليمان367516

50بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالغفور محجوب520201

51بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرنوري ابراهيم مصلح438349

52بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمار محمود عبود266182

53بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر علي ابراهيم520025

54بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرنصير عبداللطيف محمد520177

55بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد نزار محمد439799

56بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمتعب محجوب فيصل27184

57بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد منعم ابراهيم369927

58بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرماجد محمد فياض520217

59بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس غزال266203

60بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعامر خزعل جاسم439545

61بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر احمد كاظم27509

62بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرلواء عالوي عباس366121

63بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالرسول محمد سلمان366207

64بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكربارق نوري شكر553815

65بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد خميس ابراهيم368015

66بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد عبدهللا جاسم520198

67بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسيفالدين حميد عباس439600

ر367887 68بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعالء خميس حسير

69بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر فيصل ابراهيم27077

70بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عادل يوسف266200

ر439742 71بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحذيفة عدنان حسير

72بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكررياض حسن جوير262617

73بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم عبدهللا438255

74بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر طارق محجوب266122

75بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر احمد جاسم27342

76بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرخالد علي جميل520190

77بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد خلف502003

78بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمهند لطيف جاسم27261

79بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم عبد520186

80بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصعب خليل عبدهللا520247

81بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالستار محمد جاسم439415

82بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحيدر حسن جوير501984

ر علي محمد27502 83بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحسير



84بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرهشام صباح جاسم366103

85بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد520151

86بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم نصيف502039

ي438199
ى

ف 87بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد هاشم شر

88بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرشمد اياد جاسم266072

ر احمد439469 89بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرزين العابدين حسير

90بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد سلمان367495

ي266151 91بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد محمد حمود

92بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرنبا عدنان ابراهيم367779

93بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمود حمد شهاب367711

94بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرنهاد علي محمود27500

ر520207 95بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم حسير

96بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرهشام وليد عبد366221

97بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحسام علي محمد502045

98بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسيف فاضل طه439422

99بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالغفور محجوب366441

100بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعالء عدنان عطية520176

101بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرايهم ثامر محمد263410

102بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي اسماعيل ابراهيم553852

ر علي519927 103بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمروان حسير

104بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد مصطفر جاسم27158

105بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراركان عادي عبد27338

106بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد محمود266153

107بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعباس كريم خميس438285

ر خلف553811 108بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالحسير

109بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسيف وليد عبد27204

110بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عبد نجم266039

111بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد سلمان لطيف520161

112بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكروائل لطيف عبد27200

113بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرضياء فاضل ويس366243

114بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرخالد احمد محمدعلي370416

115بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد سهام يوسف367663

116بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عبدالكريم خليل368176

117بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد حافظ جميل266075

118بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكريوسف ليث عساف502086

ر عبود266028 119بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر ياسير

120بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد جاسم553813

121بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم كريم519729

ر27352 122بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر علي حسير

ر519990 123بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد علي حسير

124بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد سهام يوسف519902

125بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي طه محمد438223

126بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرزهير محمد جاسم439732

127بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعثمان حميد عبود266102

128بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكررياض بهجت جميل502131

129بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود عبد367994

س خالد محمد520244 130بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكران

131بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر مزهر نصيف520145

132بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي ماجد رشيد368224

133بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل خالد519904

134بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمروان نجم عبدهللا520229



لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرجمعة ابراهيم شمال367560 135دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي جميل جواد502155 136دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرابراهيم فزع نايف438292 137دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرهادي صالح رشيد439703 138دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراياد كريم سحاب438192 139دب

ي266173 لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمثير محمد حمود 140دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراركان محمود حسن27108 141دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب حميد احمد438225 142دب

ر الماس266223 لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 143دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد اسماعيل520257 144دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي خليل ابراهيم27116 145دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرغازي فيصل شكر27432 146دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكروسام عبدالستار حميد520152 147دب

ام محمد266166 لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرهشام دح 148دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرصباح كاطع عباس266205 149دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدهللا عليوي27514 150دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي سعيد حميد27426 151دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر صبار جواد502021 152دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرابوبكر عبد محمود27257 153دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبد حاتم محمد369908 154دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد ضاري حمد266068 155دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد جواد266093 156دب

ور توفيق احمد502013 لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكران 157دب

ر266185 لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالرحمن حسير 158دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد محمد266066 159دب

ر نوري ابراهيم266117 لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرياسير 160دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرامجد سعدون محمد439388 161دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا محمود266135 162دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد عناد احمد520166 163دب

ر366512 لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمروان عدنان حسير 164دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعدنان مطلق محمود367847 165دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرفراس عدنان عبد520251 166دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر طالب احمد438153 167دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر احمد علي439690 168دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد صالح520163 169دب

ي501975 لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسيف عالء عاد 170دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرخالد محمد محمود366417 171دب

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراسامة رشيد جاسم502047 172إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسعيد بهجت جميل520208 173إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرخالد حمد عطاهللا520141 174إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكربشار مهدي رشيد502051 175إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد محمد نجم439758 176إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي محمد علي439765 177إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح قاسم262316 178إعدادي

هللا عبدالخالق حمد366627 ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرخير 179إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرموفق محمد جاسم520191 180إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكررسول جاسم محمد266144 181إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعدنان شهاب جاسم367759 182إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالستار حميد520183 183إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد اسماعيل شدهان520188 184إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر عباس احمد366596 185إعدادي



ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر احمد عباس366643 186إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم جميل263840 187إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمبدر صالح احمد262709 188إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرماجد حميد عبدهللا266157 189إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد عبد519864 190إعدادي

ر27296 1ماجستيرالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرحمن حسير

2ماجستيرالطارميه161127الكرخ-بغدادذكروسام حمد شهاب27120

ي439475 3ماجستيرالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسمير عبد حماد

لوم عاليالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرنكتل محمد طه368046 4دب

5بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسلوان خالد خضير368029

ر علي27487 6بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسير

7بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعصام ماجد جاسم27300

8بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي بدر احمد27249

9بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد فايق احمد262750

ي263283 10بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكريوسف جاسم حماد

11بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمهند محمود مصطفر262202

12بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعرفان ثامر كامل27086

13بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر جواد كاظم27225

14بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكربالل عدنان علوان519935

15بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكربشير عمار جميل27050

16بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحسام عبد جميل520178

17بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرزياد خليل محمد439405

18بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمروان ناظم جاسم439492

19بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر لطيف محمد366184

20بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عدنان جميل519872

21بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد فيصل ابراهيم519909

ي محمود27071 22بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي خير

23بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر عادل صالح439711

سان علي370250 24بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرماهر اح

25بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن سمير عبداالمير439412

26بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد ماجد نجم263219

27بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز حسن علي439646

28بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرايمن عدنان جميل520173

ر علي519753 29بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

30بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالمجيد حميد27197

31بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي منعم كاظم439654

32بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز صبار مهيدي519768

33بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرايمن هاشم محمد367902

34بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد نجم عبد439582

35بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرشمد صادق احمد441738

36بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرنزهان ثامر كامل27124

س مظهر كاظم27058 37بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكران

38بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد نديم احمد366503

39بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا شهاب حمد520258

40بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد رعد عبدهللا502081

41بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد خالد عبود366520

42بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد عامر طه438174

43بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد طارق عبيد27074

44بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد عارف ابراهيم519856

45بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراثير احمد حميد263260

46بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي شهاب احمد27458



47بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي ليث بدر439557

48بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد وليد محمد370229

الم نديم حسن366476 49بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراح

50بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر احمد فزع27445

51بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسيف حسن خليفة439554

52بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرابوبكر منعم كاظم439630

53بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرقيس عبد جميل266208

54بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالصمد لطيف عبد439746

55بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد حاتم طه439443

56بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد شهاب احمد27292

57بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد عثمان جميل366096

58بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمنتظر محمد عبود27067

59بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحارث مثير احمد438280

60بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرشاكر جمعة محمود502114

61بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمود احمد جميل266058

62بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر جمعة ابراهيم266192

63بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالمجيد حميد266160

64بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعالء رشيد احمد439720

65بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسامر صالح خضير502065

66بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد سالم خزعل366085

67بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرابراهيم زاحم محمد27253

68بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرامجد احمد ابراهيم438384

69بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرهمام عبدالكريم خليل501997

70بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكريعقوب عارف عبدو266190

ر احمد27171 71بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرطلحة حسير

72بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد عباس439563

73بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن محمد266210

ي502096 ر احمد هاد 74بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحسير

75بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحسن سعدون محمد27215

76بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر سعيد محمد439670

ر439845 77بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر عباس حسير

78بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكريعقوب محمد ابراهيم439513

79بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحازم احمد ابراهيم439638

80بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر عبداللطيف266042

81بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود عبد27129

82بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد حمد جميل366884

83بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرجاسم فانوص جاسم263683

84بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرالفاروق عبدالرحمن عباس438269

85بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد كريم فياض27113

86بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحسام احمد ابراهيم520206

87بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر محمد عباس27099

88بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد ستار جبار27371

89بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسعد رعد عبدهللا439830

90بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد محمد عبد502067

91بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرصالح محمود علي27154

92بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمهيمن عامر صالح266145

93بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالسالم محمد439496

94بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرصفاءالدين ليث عساف553823

95بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراواب صالح محيميد519732

96بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد طارق ابراهيم439538

97بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرابراهيم خالد محمود266142



98بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحسام عدنان جميل520157

99بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم محمد266040

100بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد عزيز شحاذة263756

ر احمد266189 101بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرثوبان حسير

102بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكريحير نجم عبد439614

103بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسيف سعدون لطيف366288

104بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرنوري عبدالكريم طه439398

س احمد علي27047 105بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرادري

106بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن سالم عبدهللا438216

107بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالرحمن احمد368141

108بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرايمن خالد خضير502037

ر علي جميل438167 109بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرياسير

110بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد زاحم محمد266222

111بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرهمام نزار جاسم367581

112بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد نجم27126

سان احمد ابراهيم266175 113بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراح

114بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد علي خضير502043

115بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر محمد نجم366927

116بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرنوري خالد احمد502091

117بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكريحير محمد عبود27065

ر438231 118بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد غزال ياسير

119بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعثمان عامر فيصل519980

120بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمهيمن مناف عبدالمنعم27149

121بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعثمان جمعة احمد438250

122بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر مؤيد عباس368089

123بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا نبيل لطيف439826

ر اياد عبود262232 124بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرامير

125بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد حسن خليل367435

126بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمار امجد احمد27186

ي اسماعيل عبد520213
127بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحفى

128بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكربالل سامي يوسف502140

129بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرفراس طارق ابراهيم366835

130بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرزياد طارق فهمي27057

131بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرايهاب شاكر محمود27164

132بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا ابراهيم553843

133بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر صباح جاسم366018

134بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر شاكر محمد520228

135بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد وليد عبدهللا27360

136بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرقيض عبدالمجيد حميد27193

137بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر زاحم محمد368101

138بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد محمد جاسم520223

139بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر سمير احمد502060

ر27524 140بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحيدر علي حسير

141بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر عبدهللا520255

ر439685 142بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالرحمن حسير

143بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر سالم خزعل370686

144بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرايهاب ثامر محمد368058

145بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعالء احمد ابراهيم262285

ر27438 146بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد ياسير

ر262341 147بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمهند صدام حسير

148بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر رعد حاتم438338



ي502100 149بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمود هاد

150بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسيف قيس شهاب263429

151بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعالء محمود خضير262568

152بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكروائل محمد احمد439664

153بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر عدنان ابراهيم438306

154بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكربارق ماجد محمد366469

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد محمود شهاب502006 155دب

يف علي520240 لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحذيفة شر 156دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكررسول طالل هالل520200 157دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد محمود خليل520215 158دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحسن كاظم احمد368245 159دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرباز احمد محمد367983 160دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد محمد27133 161دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي خميس ابراهيم368005 162دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرزهير ضاري حمد266132 163دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكريوسف احمد محمود519844 164دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرايمن جمال منصور262109 165دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد نض ابراهيم439773 166دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرصهيب ضياء حسن366699 167دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد عبود27453 168دب

ي369848 لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا شوكت ناجر 169دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد علوان439502 170دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرهاشم مولود جميل266097 171دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرايمن محمود شهاب519727 172دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر جبار ابراهيم27288 173دب

ر سعدون محمد27211 لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحسير 174دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكريعقوب اسماعيل حمد439814 175دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراسامة جاسم محمد27247 176دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد حمود520174 177دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي شامل نصيف439517 178دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم جميل27081 179دب

ر27480 لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرخالد وليد ياسير 180دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد علي محمد27494 181دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان نصيف27519 182دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق وليد عبدهللا439736 183دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر بدر سليمان27136 184دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرابراهيم احمد حمد368074 185دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمود رعد عبدهللا439430 186دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرياش محمد جاسم502138 187دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي جميل عبدهللا439776 188دب

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر عدي حاتم519817 189إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرياش محمد جميل27265 190إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعيىس اسماعيل مصطفر519878 191إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد جاسم262988 192إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكربارق قاسم محمد502010 193إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر احمد شاكر370281 194إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمنارالدين محمد خليل439873 195إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسيف عدنان حمد520231 196إعدادي

وب عبدهللا محمود366966 ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراي 197إعدادي

ر صالح محمد519995 ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحسير 198إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن خليل520182 199إعدادي



ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد ثامر مذود266124 200إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراوس خالد محمد520241 201إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر فانوص جاسم262592 202إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمود شاكر محمود438400 203إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن نزار جاسم367540 204إعدادي

ر سلوان بدر502033 ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرامير 205إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد ابوبكر فليح263418 206إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد مجيد مذود366149 207إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد سالم عبدالستار438186 208إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد مدحت تركي438209 209إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل ويس366172 210إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد محمد حسن438235 211إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال احمد520239 212إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر محمد علي262416 213إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكركمال محمد جاسم263396 214إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرابراهيم احمد حسن553840 215إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر عدنان شهاب502125 216إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد محمد27434 217إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر احمد عباس262473 218إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق ماهر ابراهيم263245 219إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسلوان عبدالرزاق محجوب366259 220إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم خالد محمد501978 221إعدادي

ي367940 ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسيف عبدهللا حماد 222إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر عامر فيصل263448 223إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد519847 224إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرصهيب احمد خليل520211 225إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد محمد جاسم263175 226إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر شهاب احمد520179 227إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عامر احمد366719 228إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرياش خالد احمد520237 229إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعدي احمد عباس263146 230إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرابراهيم نوري ابراهيم519714 231إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرالزبير عمار جميل266155 232إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر صادق ابراهيم366537 233إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرفارس محمد جميل27283 234إعدادي

ر27095 ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد علي حسير 235إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد رشيد احمد262269 236إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرياش محمود محمد262637 237إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد ماجد رشيد27122 238إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد عطاهللا حمد438157 239إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي سفيان محمد27322 240إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد سعيد366193 241إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر جاسم محمد439454 242إعدادي

ر علي سالم519744 ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحسير 243إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد شحان حسون370471 244إعدادي

ر احمد نصيف263311 ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحسير 245إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكريونس صبار مهدي438018 246إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالستار رياض عبدالستار366869 247إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسامي طارق عبيد266176 248إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد ستار عبدالجبار262669 249إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراواب عامر ابراهيم263024 250إعدادي



ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد محمد501990 251إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد رائد حميد519932 252إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد سعد سامي553818 253إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي جميل شهاب439463 254إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد صالح محمد27305 255إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد محمد جاسم262210 256إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالجبار عبدهللا370483 257إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر اياد جاسم263772 258إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد حميد266032 259إعدادي

ر266150 ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن سعدهللا ياسير 260إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراياد محمد ضاري262376 261إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدهللا ابراهيم553794 262إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكريعقوب اسماعيل جواد266225 263إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرطارق خليل ابراهيم263070 264إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرايمن نزار جاسم366229 265إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراسماعيل عادل احمد370456 266إعدادي

س خضير عباس369869 ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكران 267إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكركريم خضير حمود262164 268إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا هشام علي519883 269إعدادي

س محمود شهاب366610 ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكران 270إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرايمن وسام محمد370639 271إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد جياد جميل27334 272إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسيف سعد علوان519976 273إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكريعقوب نض ابراهيم553798 274إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد جمال منصور263085 275إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرزياد مجيد حميد367819 276إعدادي

س محمد جميل27278 ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكران 277إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر مهدي احمد367953 278إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عادل طارق501993 279إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم خليل368231 280إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد عثمان جميل366068 281إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرهمام عبدالوهاب ابراهيم439584 282إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمود نعمه حسن439842 283إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالمجيد حميد263101 284إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد عدي حاتم519814 285إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكربشار خالد خضير266082 286إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد ابراهيم266148 287إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن طارق عبد519809 288إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرجعفرالصادق احمد حامد370346 289إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرهزاع ميمون محمد439426 290إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحارث ناطق احمد502007 291إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرحذافة عبدالستار احمد439793 292إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز جاسم محمد27118 293إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرليث زاحم ابراهيم262119 294إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراسامة ثامر محمد263268 295إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمهدي عبدالرحمن مهدي27061 296إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد نصيف263169 297إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي عباس محمد369887 298إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد متعب محجوب266206 299إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد منذر عباس438179 300إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمود عمر محمود439488 301إعدادي



ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر كاظم احمد266134 302إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق فتاح مجبل520155 303إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمداح هاشم ابراهيم27181 304إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعمر مصطفر جاسم263115 305إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكروسام عبد جميل438391 306إعدادي

307بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد جميل439527

308بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادذكروجدي شاكر محسن519897

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعباس نوري عبدهللا27162 309دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد نصيف جاسم263665 310دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكراحمد ماجد احمد263608 311دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرسالم داود سلمان519921 312دب

ر صالح520184 ر عبدالحسير لومالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرتحسير 313دب

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرخالد احمد حميد502122 314إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرعلي احمد علوان27153 315إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادذكرمدحت تركي حميد439436 316إعدادي

1دكتوراهالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىسؤدد محمد جاسم520199

2بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىانتهاء خالد احمد438301

3بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىرجاء محمود محمد438146

4بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىسعاد محمد علي520209

ر عمران520026 5بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىميعاد حسير

ر علي502057 6بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىصبا حسير

7بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىسعدية عنيد عذيب27234

8بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىشيماء محمود جميل370649

9بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىرنا ابراهيم جميل27105

10بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىخديجة عبدالقادر محمدصالح266047

11بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىزينب حمزه فرهود553830

12بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىرشا احمد يوسف27240

13بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىفردوس خالد احمد27207

14بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىسارة باسم محمد263476

15بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىابتهال منذر لطيف520175

16بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محمد محمود266158

17بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىندى نوري ابراهيم266106

18بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىنهاية خالد داؤد519719

19بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىاسيل عبدالكريم علي439421

20بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىسندس علي اسماعيل369945

21بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىهبة مسير حمزة520030

ى طارق محمد266172 22بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىبرسر

سام محمد علوان439619 23بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىان

24بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىميعاد ابراهيم جميل266214

ر عبود439695 25بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىحنان ياسير

26بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىسىه ابراهيم جميل266219

ر266180 لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىكلثوم عالوي ياسير 27دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىميسون حكمت عبد370174 28دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىايمان محمد صالح439450 29دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىهند حكمت حمد266113 30دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىثامرة محمد صالح439623 31دب

ر علي27442 الص حسير لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىاخ 32دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ربيع رسمي561107 33دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىميسون محمود جاسم266168 34دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىاسماء عبدالوهاب عبدالحميد366277 35دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىنور محمود شاكر553844 36دب



لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىشيماء احمد جاسم266181 37دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىزينب جاسم صالح366495 38دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىرقية لطيف احمد266098 39دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىهبة عبدالوهاب عبدالحميد439727 40دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىرشا وليد عبدالجبار553855 41دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىرشا عبدالواحد حسن502029 42دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىنجالء احمد جاسم266081 43دب

ي439483 لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىنورهان ابراهيم حماد 44دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىسحر صالح خضير502148 45دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىعبير عبدالعزيز محمد266021 46دب

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىعذراء مطلك عبدهللا439866 47إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىعلياء مهدي رشيد502054 48إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىسارة علي جاسم366051 49إعدادي

1ماجستيرالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىوجدان عبدالستار سعيد439566

2ماجستيرالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىرغد مال هللا عبدهللا439394

3ماجستيرالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىاصيل مهدي احمد367869

4بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىبان عبدالستار سعيد262300

5بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىبنان محسن جميل520196

6بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىشهد عبدالعزيز علي439507

7بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىابرار اياد عبدالجبار520194

8بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىبان طالب ابراهيم266204

ة ثائر محمود366362 9بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىنادي

10بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىنور علي عبد367688

11بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىميس عبدالكريم احمد439787

12بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىرزان رياض علي27317

13بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىنبا عمار جميل366429

14بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىسماح علي حاجم266096

15بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىرنا ماجد رشيد439550

16بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد احمد27053

17بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبد محمود266107

18بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىهند سعدي رشيد439529

19بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىسؤدد وليد احمد501999

20بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىاسيل احمد شاكر366894

21بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىعبير عبدالوهاب عبدالحميد366159

22بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىحنان فايق شحاذة266110

23بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىدعاء جمعة ابراهيم266131

24بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىرويدة عبدالكريم سعيد266165

ر366302 25بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىسارة اسماعيل ياسير

26بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىشيماء حسن عبدهللا266126

27بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىامنة شحاذة محمد367730

28بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىدعاء عبدهللا حاتم439522

29بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىحنان طه جاسم502102

30بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبداللطيف غايب266138

ر367966 31بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىغفران ثامر ياسير

32بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىرمس عبداللطيف حمد439596

33بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىهبة حسن خليل366993

34بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىسىه لفته عبدو266159

35بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىصفا محمد جاسم520220

36بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىعائشة ناطق احمد439591

37بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىاشاء حميد جاسم266186

ر366036 38بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىكفاء محمد حسير



39بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىسيماء خالد محمد520246

ر27468 اس وليد ياسير 40بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىنير

41بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىسوزان عبدالسالم محمد439680

42بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىميس هاشم ابراهيم27176

43بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىشيماء رشيد احمد438203

ر طه366454 44بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىغفران ياسير

45بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىمروة محمد جاسم262493

46بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىريمان رياض علي27327

47بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىشهد محمد محمود366396

48بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىرحاب محمد جاسم520221

49بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىشى عبدالعزيز علي366346

50بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىايناس قيس شاكر520180

51بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىانتصار اسماعيل حمد438331

52بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىرندة سعدي رشيد439532

53بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىهبة عادل ابراهيم266083

وار خالد حكمت553802 54بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىان

55بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىريام قاسم محمد367466

56بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىنضال جمعة ابراهيم368212

57بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىعبير اسماعيل خليل367926

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىسحر علي ابراهيم368190 58دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىلمياء فايق شحاذة266130 59دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىغفران جمعة محمود502074 60دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىريام علي محمد366857 61دب

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىهند شهاب احمد27238 62دب

ر520195 لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىاشاء علي حسير 63دب

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىامال قاسم محمد366942 64إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىنبال محمد عارف519712 65إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىدعاء محمد حسن519917 66إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىرندة عامر جاسم27146 67إعدادي

ر خالد مجيد367798 ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىيقير 68إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىضح خزعل جاسم553833 69إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىرضاب عامر جاسم27138 70إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبداللطيف غايب262133 71إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىمنتىه عبد جاسم27143 72إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىاية احمد شاكر366916 73إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىالهام مولود جميل366654 74إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىعذبة ثابت قاسم369811 75إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىنور طه عبد439479 76إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىعبير عامر محمد263489 77إعدادي

ر517925 ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىرشا فهد حسير 78إعدادي

ر517930 ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىايناس فهد حسير 79إعدادي

ي366135 ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىرسل سعد عاد 80إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىندى سالم عبدالكريم553820 81إعدادي

ر366810 ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىايات جمعة حسير 82إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالكريم خليل519942 83إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىمريم ثابت قاسم369794 84إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىسهام مجيد رشيد266136 85إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىنور عماد جاسم519875 86إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىقطرالندى خليل اسماعيل520204 87إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىريام طارق فهمي263856 88إعدادي

ةالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىبيادر عبدالخالق حمد519892 89إعدادي



90بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىوفاء توفيق نجم266217

91بكالوريوسالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىسنان عبدالستار سعيد439715

لومالطارميه161127الكرخ-بغدادأنيىنورا حمادي خليفة266171 92دب

1ماجستيرالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادذكرعمر صفاء طه537057

2بكالوريوسالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادذكرعلي هاشم شنشول537077

3بكالوريوسالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادذكراحمد كاظم بدن537082

ر محمدعلي427893 لومالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادذكرصفاء عبدالحسير 4دب

ح2846 ةالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم جري     5إعدادي

ةالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادذكرعباس ضياءالدين رياض2837 6إعدادي

ر427884 1بكالوريوسالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادذكرمحمد صفاء عبدالحسير

ر537076 لومالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادذكراركان احمد حسير 2دب

ةالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادذكرعلي خليل ابراهيم537067 3إعدادي

ةالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادذكرمرتصر شاكر عبدالقادر2840 4إعدادي

ةالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادذكرمصطفر عزيز عذاب2829 5إعدادي

ةالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادذكرسجاد علي محمد537071 6إعدادي

1بكالوريوسالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادأنيىيرسى رشيد عليوي2830

2بكالوريوسالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادأنيىهند عبود محمدعلي427855

3بكالوريوسالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادأنيىاشاء رحيم نعيم427836

4بكالوريوسالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادأنيىمريم جاري سلمان537070

لومالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادأنيىاقبال علي طاهر2833 5دب

لومالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادأنيىيرسى جميل حميد427874 6دب

لومالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادأنيىشيماء قحطان خضير537074 7دب

ةالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادأنيىشذى ابراهيم محمد2838 8إعدادي

ية شاكر عبدالقادر2841 1بكالوريوسالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادأنيىدان

2بكالوريوسالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادأنيىسارة ستار جبار427842

ر علي427865 لومالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادأنيىعلياء حسير 3دب

ةالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادأنيىفاطمة علي محمد537072 4إعدادي

ر537052 ةالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادأنيىايالف احمد حسير 5إعدادي

ةالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادأنيىمينة حسن احمد2836 6إعدادي

ةالمنطقة الدولية121129الكرخ-بغدادأنيىشذى ستار جبار2839 7إعدادي

1دكتوراه2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكراسعد حنون عبدعلي233847

2دكتوراه2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكراحمد كامل حسن371581

3ماجستير2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكراحمد كامل احمد233780

4بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرماجد كامل احمد233811

5بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرمصطفر كامل حسن233776

ي233857 6بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرضا حمود

ي233796 ر عبدالرضا حمود 7بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرحسير

8بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم مهدي4811

9بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرعمار محمدقصي هاشم233823

ر محمود4809 10بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

1بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرقابوس عبدالكريم عبد241034

2بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرسامر سالم سدخان371626

ر233798 3بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرغيث ثامر ياسير

4بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل ابراهيم4832

5بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدالكريم عبد4842

6بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرهاشم محمداياد جواد4850

7بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرياش اسعد حنون233806

8بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل جواد4829

9بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سعيد صالل4834

لوم2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرحيدر وهاب كاظم4804 10دب

ة2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرعمر محمد جاسم371589 11إعدادي



ة2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرمحسن محمداياد جواد4840 12إعدادي

ة2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرمصطفر حيدر طه371640 13إعدادي

ر نشوان غانم233765 ة2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرحسير 14إعدادي

ة2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي محمد4800 15إعدادي

ة2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرحسن بشار شاكر371657 16إعدادي

ة2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم فائق4807 17إعدادي

ة2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرمنتظر صباح كاظم241059 18إعدادي

ة2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرطه حيدر طه371634 19إعدادي

ة2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادذكرفائق فاروق فائق233852 20إعدادي

1بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادأنيىعبير كامل حسن371647

2بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادأنيىسهاد موس مرزا233832

3بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادأنيىذرى ثائر كريم233828

4بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادأنيىوسن جمال محمد233802

5بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد مهدي ابراهيم371619

6بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادأنيىماجدة احمد صالح4814

لوم2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادأنيىمير صبحي محمد233817 7دب

لوم2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادأنيىزينب عباس جعفر371613 8دب

1بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسن علي4818

2بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادأنيىصفا خليل ابراهيم371607

3بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادأنيىهبة خليل ابراهيم4826

4بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محمد علي4846

5بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادأنيىذكرى صباح عبدالرزاق4821

6بكالوريوس2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادأنيىايات صباح كاظم233791

ة2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ماجد خلف371597 7إعدادي

ة2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادأنيىلؤلؤة صباح كاظم241071 8إعدادي

ة2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادأنيىجنات عبدالكريم عبد241117 9إعدادي

لوم2 / (الحارثيه)القادسية 122004الكرخ-بغدادأنيىعبير فاضل حسن233785 10دب

1دكتوراه2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكروليد محمود صالح509515

2دكتوراه2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعدي محمد عبدالشهيد554839

3دكتوراه2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرامير فاضل عبدالرحمن555190

4دكتوراه2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرنسيم شهاب احمد555247

5دكتوراه2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود صالح509507

6ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرشمد عجيل هزاع555159

7ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعباس نوري جاسم509491

ر عدنان محمد95113 8ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرتحسير

9ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمظفر حافظ جاسم555095

10ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرزيد حسن علي324046

11ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرابراهيم علي ابراهيم455747

12ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي حميد455725

13ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعمر حمدان جبوري425797

ر علي455686 14ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

15ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرسيفالدين محمود جميل324713

16ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد شاكر محمود555260

لوم عالي2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرخلدون خالد عبدالمحسن424884 17دب

ر عبود324868 18بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي ياسير

19بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرلؤي مؤيد عالءالدين555099

20بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي حبيب حميد544236

21بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكريوسف مجيد خلف325028

22بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرضياء فاضل خلف424015

ر424774 23بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالستار ياسير

24بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرباسم نصيف جاسم554875



ر علي555170 د حسير 25بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكردري

26بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكررحيم سلمان ابراهيم509502

27بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعالء جبار محسن424610

28بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعماد احمد سلوم424700

29بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي شهيد425704

30بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرفراس حمدان جبوري425800

31بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكررعد اسعد عبد424547

32بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم علي95096

فقار عباس حميد555157 33بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرذوال

34بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرقصي علي نارص324109

35بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد مظهر رؤوف455818

36بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرياش قحطان محمود425649

37بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراسعد حميد عبود324604

38بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرزياد محمد مضحي424586

39بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرهاشم عاصي جياد424865

40بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمديد محمد جابر325019

41بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكررعد محمد ضاجي455515

42بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي صادق محمد425737

43بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراثير فالح حسن455637

44بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرفراس فالح حسن324986

ر عبد علي555229 45بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرحسير

46بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالوهاب محمد554865

47بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرفريد حسن علي324852

48بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي عباس خضير324672

ر علي محمد509445 49بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرحسير

50بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالمنعم حسن324649

51بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرقاسم جابر عبد555209

52بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرفائز داود سلمان424870

ي425632 53بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرفؤاد عبدهللا حماد

54بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكربشار احمد محمد554846

55بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراياد محسن احمد424823

56بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالمنعم عليوي424905

57بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرغيث زيد مهدي554858

58بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي محمد حكمت324577

د عارف رمضان425758 59بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكردري

ي رحيم324116 60بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرياش ناجر

61بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي فخري يونس424757

62بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعمار زاحم احمد555233

63بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمهند سمير خضير555266

64بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعمار كريم ياس509477

65بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعمر صالح عبدالعزيز95202

66بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكروسام عباس حميد555160

67بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرحسام علي محسن555138

68بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصطفر صالح طاهر95350

69بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكربالل عبدالرسول حسن554868

70بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد حسن علي425789

71بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعبدالمنعم مطاع عبدالمنعم509534

72بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي جاسم324176

73بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصعب مصطفر يوسف555221

74بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمراد صباح جليل509499

75بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرحيدر مظهر رؤوف455880



76بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرسديم طه مشعل95127

77بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد فارس حميد555257

78بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد محمد جابر324097

79بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي سعد جاسم324758

يم425689 80بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرهيثم خالد ارح

ي424616 81بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعبدالهادي علي عبدالهاد

82بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي محمود حمزة425709

83بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي ياس خضير324858

84بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرسمير مكي مرتصر324730

85بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرسالم غصوب عبدالحميد324842

86بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرانمار عبدالسالم احمد455708

87بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرسالم علي عباس324882

88بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمثير نصيف جاسم324678

89بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرحيدر غسان فاضل509453

90بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرغزوان هاشم احمد324619

91بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراياد كاظم عاصي424771

92بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعبدالستار حسن علوان424818

93بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعمار نوري حسن425684

94بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد علي محمد509514

ول509420 95بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد عزاوي عاك

96بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرزيد ماجد عبدالحميد324791

97بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرحسان قدوري عويد324864

98بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد خالد عبدالمحسن325045

99بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم حسن424799

100بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد جمعة كاظم95487

101بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعماد صالح مهدي455892

102بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكربكر عبدالوهاب محمد555163

ر جاسم555021 103بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرسامر حسير

ي455913 104بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا حماد

105بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد شهاب احمد324722

106بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرامير عبدالكريم فالح94946

107بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرقصي كاظم عليوي324211

108بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرامير اسماعيل خليف509462

ر555117 109بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز طارق حسير

110بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصطفر خالد مصطفر95465

سان عبداالله324831 111بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد اح

112بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرقصي صبحي احمد424764

113بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرطيف سالم احمد509415

ر عبد95291 114بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرزيد حسير

115بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد عمار علي554872

116بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكربكر محمد توفيق555165

117بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصطفر كاظم بدن95343

118بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرحاتم عادل محمد324727

ر قصي عبدالقادر555205 119بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرياسير

120بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرسيف خالد برع554844

121بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرزياد حسام عباس554884

122بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد ظافر هاشم555145

سان حمد سعود455633 لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراح 123دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصعب هاشم مبارك509434 124دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعمر علي نارص554838 125دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمؤيد عبدالحليم عباس324293 126دب



ي324266 لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمود قدوري ناجر 127دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرحيدر كفاح عبدالوهاب324929 128دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرليث عدنان محمدحسن555261 129دب

ر علي95275 لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعثمان حسير 130دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد سعود عزيز324994 131دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي صالح509396 132دب

ف555182 لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرشاكر حمودي ردي 133دب

ر509536 لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمثير حارث حسير 134دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصعب داود جاسم424392 135دب

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي فرات صالح455766 136إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق محمد علوان425576 137إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد الموجود احمد95478 138إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرماهر حميد عيىس554870 139إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرامجد حكمت عبدالواحد424860 140إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرزيدون موس سلمان424712 141إعدادي

1ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعمار جاسم حسن324422

ر سعود324271 2ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرفيصل حسير

3ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمهند مؤيد حسن455797

لوم عالي2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرحسام مناضل طارق424425 4دب

5بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرسفيان نبيل محمود95215

6بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمود حمزة323977

7بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد خليل424829

8بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد عناد324916

9بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرفخرالدين فخري يونس324887

10بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرفاروق طارق مجيد95162

11بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرالمصطفر محمد يوسف509537

12بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكروسام ماجد مهدي424600

13بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد باسم محمد554880

14بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرصالح ابراهيم صالح455786

15بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرايمن فوزي عبدعلي425747

16بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي باسم سلمان455760

17بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرايمن طعمة عبدالحمزة94994

18بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرسامر حامد عبود95037

19بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد فالح حمد455899

20بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرود وليد شهاب324123

21بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرليث سنجار ساجت324699

22بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكربالل مؤيد عمران555211

23بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرياش ثائر فاضل509552

24بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي رياض مالك424620

ر متعب455665 25بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرضياء حسير

26بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي لؤي عبدالعزيز424679

27بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد داود سليمان94984

28بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصطفر عادل كمال324873

29بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد مكي مرتصر324906

30بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرياش عادل عبدالقادر324137

ر555240 31بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرحامد ماجد عبدالحسير

32بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا وهيب28289

33بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمود صالح محمود95452

34بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعالء عذاري فياض509473

35بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمجيد عبدالحميد مجيد554841

36بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعالء عصام جاسم324520



37بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرصهيب صالح مهدي94954

38بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرثابت حسان قدوري324901

39بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرطه شاكر محمود423939

40بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمهند جديع عفر455630

41بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعبدهللا باسم معن559286

42بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصطفر حامد عبود324823

43بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي عزيز صالح94971

44بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالخالق علي324647

45بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي عادل عباس95265

46بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي عادل سلمان94903

ر425637 47بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرسالم محمدرشيد عبدالحسير

48بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد طالب محمود424914

49بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسن علي324814

ر555107 50بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل حسير

51بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرنورالمصطفر صالح شحان509545

52بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعمر عادل عباس95104

53بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعمر اكرم عباس95331

ر425618 ر محمدرشيد عبدالحسير 54بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرحسنير

ر جاسم95445 55بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

ي فرج عزيز324999
56بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرهاتر

57بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرياش زهير محيالدين424174

58بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكريوسف محمد يوسف509539

59بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد حميد424569

60بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرليث عامر مهاوش555235

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرالحمزة طارق عبدهللا325014 61دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرسيف عامر احمد554845 62دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد عصام عدنان324827 63دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم محسن455720 64دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعمر كاظم عليوي324230 65دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكروهاج صباح جواد445042 66دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرصفاء مجيد حميد455577 67دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي محمد غازي324024 68دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي عصام عدنان324707 69دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حسان قدوري324896 70دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرشديد حسان قدوري324898 71دب

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرخليل ابراهيم عبدالجبار463535 72إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراوس صالح مهدي94931 73إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعباس ثائر فاضل509542 74إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي نشات صبحي324659 75إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جودت صاحب555198 76إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرالحسن رائد سليم555202 77إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعمر علي عواد509528 78إعدادي

ر محمد نجم95299 ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرياسير 79إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرامير عدنان خضير324445 80إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعبدهللا يحير صبار554931 81إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير عباس324972 82إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصطفر مؤيد نعمة424951 83إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكركرار صباح نوري555156 84إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرشمد عادل سلمان94876 85إعدادي

ر95233 ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكررامز مجيد حسير 86إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصطفر اسعد حميد324611 87إعدادي



ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرسجاد حاجم عبدهللا95046 88إعدادي

ر خضير425628 ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 89إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرسدير قاسم احمد509413 90إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد علي صاحب424879 91إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرموس صالح نوري455647 92إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصطفر مازن كامل425563 93إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرطه منذر عبدالجبار509530 94إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي صباح نوري555155 95إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرطارق باسم احمد554836 96إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمنتظر اسماعيل خليف555222 97إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالسالم محمد455753 98إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد غازي554843 99إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي خضير عباس324919 100إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصطفر غضنفر حميد424413 101إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعمر ضياء عبيد555192 102إعدادي

ر جاسم509492 ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكركرار حسير 103إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالحميد مجيد555246 104إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رحيم سلمان509521 105إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرامير مصطفر صالح424637 106إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي حسن عليوي324104 107إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد خالد محي424417 108إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي سالم جواد555051 109إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكريحير رعد عبدهللا555015 110إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرغيث فراس عبدالحليم324643 111إعدادي

ر علي423964 ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 112إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرحارث امجد محمد95208 113إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد كاظم صاحب509380 114إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد رائق غانم324666 115إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكررشيد احمد رشيد324051 116إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصطفر عادل عباس324669 117إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرايمن صالح علي423793 118إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرغسان عماد حميد554856 119إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم احمد324818 120إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعلي خليل محمد509497 121إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراثير اسماعيل خليف555225 122إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحميد فاضل509524 123إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراسامة صالح شحان455932 124إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد صبحي509456 125إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد كاظم324808 126إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان عيدان425659 127إعدادي

ي424779
ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمصطفر اسعد منفر 128إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرزيد غزوان صادق425644 129إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد عزيز صالح559282 130إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكريوسف احمد حميد424563 131إعدادي

ر423772 ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرحذيفه عادل حسير 132إعدادي

133بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكروسام محمد علوان424628

134بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمازن سليم محسن554851

135بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد عاصي جياد95494

136بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرغزوان صادق محمد424498

137بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرغازي سحاب عبيد95075

138بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرعماد فاضل عباس324090



139بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرمحمد غازي جبار555245

ر425595 لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرقتيبة صالحالدين حسير 140دب

ي554929 لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرصباح نوري سواد 141دب

م95338 لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرحميد مصعب ردا 142دب

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادذكرميعاد فاضل عباس324072 143إعدادي

1دكتوراه2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىهاجر عبد الدايم509485

2دكتوراه2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىهمسة عدنان ابراهيم94853

3ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشيماء ظافر هاشم555196

4ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىسارة فارس حميد555252

5ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىاالء فارس حميد555255

6بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىنازك علي توفيق422309

7بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىبتول محمود ابراهيم324911

8بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىانتصار حسن علي424473

ر424808 9بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىزينة عالءالدين حسير

10بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىسهام عبدهللا جواد324663

وار صبحي احمد509547 11بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىان

ي509468
12بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىزهراء قصي عبدالغير

13بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشى زكي سلمان424890

14بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىاسماء كاظم عزيز424650

15بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىامال جبار عيىس509487

16بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىنغم فاضل محمد424792

17بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىاسيل قحطان خلف324281

18بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىايناس محمود احمد324167

19بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىعفراء محمد فرحان424384

20بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىمنال فالح محمد324654

21بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشيماء كاظم هاشم324029

22بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىفاتن طعمة عباس455623

ر جاسم324599 نا حسير 23بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىدي

24بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشيماء محمد داود95172

25بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىرواء رشيد شنون324800

ر95015 26بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىروناك نايف حسير

27بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىزينب كاظم جواد554849

ر324786 28بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشيماء محمدرشيد عبدالحسير

29بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالوهاب سليم95024

30بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىيرسى خليل كاظم325034

31بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىانعام شاكر جاسم323056

32بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىربا كاظم جواد324796

ه جاسم محمد324606 33بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىنادي

34بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىرشا غسان منهل424856

35بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىهديل شاكر عبدالرزاق325037

36بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىصباح نوري حسن324632

37بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىدعاء سعد محمد324978

ر ابراهيم324160 38بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىميالد ياسير

ي455698 ي حماد
39بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىرشا راصر

ة كاظم عليوي425612 40بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىامير

41بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىندى سهام ابراهيم324719

42بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىعشتار فوزي احمد455478

43بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىنور علي عبدعون509451

44بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىرؤى مطاع عبدالمنعم509418

ي95284 45بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىاسهام جبار حماد

ي455703 ي حماد
46بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىمها راصر



47بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىرشا نوري جاسم509533

ر علي محمد324957 48بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىحنير

49بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىمها حسن علي424751

50بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىهند عالء سهيل424493

51بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشيماء محمد طعان324892

52بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىمروه علي غازي424928

53بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىنغم حمدي صالح324185

54بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشيماء صالح طاهر95184

55بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىرؤاء طارق لبيب325006

56بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىجوان كاظم جاسم509541

57بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىمروة محسن عجر509428

58بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىنيكار رؤوف صابر425695

59بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىحنان حازم محمد324614

60بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىنور مؤيد سيفالدين325054

61بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىازهار عبدالكريم محسن455737

62بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىسوزان حسن نصيف325009

63بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عطا عبدالرزاق455691

64بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشهد قصي عبدالقادر509549

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىهدى عدنان جاسم424531 65دب

ى شاكر خميس424047 لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىبرسر 66دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىلم زهير عبدالكريم424466 67دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىتغريد مقداد خليل95310 68دب

الص وليد قادر323860 لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىاخ 69دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىفليحة ضاجي علوان455642 70دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محمد عبدالرضا324876 71دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىمىه عدنان اسماعيل555265 72دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىنور صبار عبد323982 73دب

ر علوان425585 لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىتغريد تحسير 74دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىزينة ناظم كريدي325025 75دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىفرح كاظم صاحب555142 76دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىصبا نوري حسن559290 77دب

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشيماء حميد مبارك424461 78إعدادي

1ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشاب نارص خلف509341

ي455901 2ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىوفاء عبدهللا حماد

سان داود424838 3ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىيرسا اح

4ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىسارة زيدان خلف95149

5ماجستير2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىرانيا موس شاكر324764

6بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشى احمد حميد424554

7بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىايناس علي نارص324155

ر غسان محسن424507 8بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىحنير

ي324752 9بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىنور ناطق ناجر

10بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىهند عبدهللا سهيل509517

11بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىعتاب عبدالحسن سليمان418774

12بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىسارة مصطفر حسن95141

13بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىرفل محمد غازي324008

14بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشور قاسم محمد554825

15بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىاية علي صاحب424689

16بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىافنان يوسف صالح128

17بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىمير محمود محمد324982

ر علي425719 18بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىهاجر حسير

19بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىرشا عبدالرزاق صالح95196



ة عباس حسن324629 20بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىنادي

21بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىضح حسن علي324537

22بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىسنديك عبدالكريم مطلك422320

يا عبدالكريم جاسم555128 23بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىدال

نا احمد خليل324130 24بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىدي

25بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشهد مازن عبداللطيف324173

26بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىمينا احمد خليل324145

27بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىهبة طه ابراهيم425666

28بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىغادة معتوق حسن95085

29بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشهد باسم عيدان555250

30بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىرشا جمعة كاظم95256

ر424942 31بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىرسل علي حسير

32بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشهد نشات صبحي324782

33بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىسارة ضياء فاضل424875

34بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىريام محمد غازي324014

35بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىرشا ثامر عبدالرحيم509388

36بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىرؤى خالد ابراهيم324836

37بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىايالف علي صاحب424592

ر324923 38بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىوالء علي حسير

ية صالح صبحي425784 39بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىدان

40بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىعال خضير عباس95004

41بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىلينة مصطفر حسن95119

42بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشذى ماجد طالب509544

ر محسن425675 43بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىانتصار حسير

ر95152 44بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىمروة صفاء حسير

ر محمد زيدان509493 45بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىحنير

46بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىفرح صالح مهدي323990

47بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىسحر حسن علي324476

48بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىاية علي عبدالرحمن425732

49بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىايات عبدالحميد فاضل509523

ر جاسم509527 50بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىضح حسير

51بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىنرسين قاسم محمد554826

52بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىرنا خالد محمد324248

53بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىسالي احمد حميد424576

54بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشيماء نشات صبحي424746

55بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىنور علي توفيق324624

56بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىعبير عدنان عيدان425671

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىهديل عاشور رشيد424433 57دب

فال حمزة نجم455716 لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىان 58دب

ر علي425723 لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىمريم حسير 59دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىسحر نبيل محمود95225 60دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشور عدنان محمود455779 61دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىهدى عاشور رشيد424440 62دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىسيناء حاتم عبدهللا554833 63دب

ي455910 لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىحنان عبدهللا حماد 64دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىبان احمد سلمان94789 65دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىنور محمد عبدالزهره424834 66دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمود فاضل554854 67دب

ي324804 لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىايناس جمعة حماد 68دب

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىشى علي عبدالرحمن423887 69إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىنور مصطفر اسماعيل554869 70إعدادي



ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىمريم رعد عبدهللا322642 71إعدادي

يا وسام صبحي424935 ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىدن 72إعدادي

ي324746 ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىاية ناطق ناجر 73إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىميامي جودت صاحب555200 74إعدادي

ر محمد زيدان509495 ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىرنير 75إعدادي

ر عبدالكريم محمد509377 ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىياسمير 76إعدادي

ر455670 ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىهبة علي حسير 77إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىاشاء عماد فاضل324057 78إعدادي

يا رحيم سلمان509520 ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىدال 79إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىبلسم عبدهللا سهيل509510 80إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىنورة منهال بحر555263 81إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىبدرالدجر ماجد طالب509401 82إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىتبارك محمد نجم95317 83إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىزينب غسان محسن424538 84إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىعائشة احمد مظهر455677 85إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىزهراء خضير عباس324554 86إعدادي

87بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىسهاد نوري جاسم509554

88بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىعوادل مجيد علي455616

89بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىعلياء مجيد علي455619

ر425606 90بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىرواء صالح الدين حسير

91بكالوريوس2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىغيداء سالم عمران424787

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىاطياف نايف سفاح95058 92دب

لوم2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىفوزية نجم عباس324066 93دب

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىزينب نارص صالح425759 94إعدادي

ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىاشواق سعد عزيز95428 95إعدادي

ي95241 ة2/ السيدية 142005الكرخ-بغدادأنيىتحرير رستم حماد 96إعدادي

1دكتوراه2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعقيل داود سلمان539939

ر425358 2ماجستير2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرسالم عبدالرزاق حسير

3ماجستير2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسن علي حمزة327259

ر سلمان445216 4ماجستير2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرصالح عبدالحسير

5ماجستير2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد رعد عباس425538

6بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكركريم جير مويلح425787

7بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعمار طالب هاشم327099

8بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرسالم محمود محمد34349

9بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحيدر مجيد شلش34828

10بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس محمد34872

11بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعدنان خلف كاطع34255

12بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمخلص عذاب صبيح425461

ي445265 13بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكررياض عبدهللا حماد

14بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسن محي لفتة326515

15بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرستار جبار جالب445230

16بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكربهاء صبحي كاظم327179

17بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرطالب قاسم كريدي327076

18بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد كريم بيدهللا34451

ر326775 19بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعقيل كاظم حسير

20بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكروسام علي حسن326658

ش425391 21بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرجاسم حيال ده

22بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكروليد عداي رشيد34378

23بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكروليد منعم زمام425511

بان34804 24بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعلي اياد ذي

ر احمد535112 25بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعالء حسير



26بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد جساب راشد425452

27بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمسلم نارص كويطع34314

28بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرنور عودة كشاش425878

29بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحميد كشاش محمد445274

وجري34368 30بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرثامر حميد اب

31بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرهيثم جواد ضهد535090

32بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمد ماجد جواد34652

33بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرانمار ماجد جعفر425407

ر425179 34بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرجواد كاظم حسير

35بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن نارص علي327316

ر جواد عبدهللا34696 36بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسير

37بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرماجد حميد قاسم34369

38بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحاتم كريم عبيد34389

39بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسن جاسم عباس34438

ر445207 40بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكررويد احمد حسير

41بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعباس كاطع غاوي327214

42بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراسامة رياض سامي34655

43بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعبدالودود كريم رحيم424960

44بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمصطفر حميد محسن535077

سان حنون رمح425155 45بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراح

ر جمعة كاظم34231 46بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسير

ر425842 47بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرامير محمد حسير

48بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراركان هاشم عباس425204

49بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد ماجد محسن34628

50بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرصالح عباس صالح425799

51بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعلي نعمة ناهي326729

52بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمصطفر جاسم عبيد326755

53بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرجواد هادي عطية535086

54بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعالء محسن حاتم556187

ر327024 55بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعمر سعد حسير

56بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمد ماجد محمد535096

57بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمقداد وليد محمود324465

58بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمصطفر ماجد جعفر425321

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرنعمان منذر جاسم425267 59دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرسالم شحان حسن327224 60دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكركفاح جابر عبدالرضا425574 61دب

ر عطيوي445202 لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرطه ياسير 62دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرنارص سعد جباره327233 63دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرجعفر طالب هاشم425560 64دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد425001 65دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمقداد حمدان عبود425724 66دب

ر مجيد شلش34297 لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسير 67دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعمار زهير عبدعلي34598 68دب

ر قاسم دعير425220 لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسير 69دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحيدر عدنان سهر535095 70دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعالء قيس شامخ535119 71دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرفالح حسن خليف34464 72دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرماجد حميد مجيد445270 73دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمصطفر سلمان جويعد34634 74دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم علي34587 75دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرفيصل عناد خنجر326720 76دب



لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكربهاء حميد زهير535074 77دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعلي كريم خضير326813 78دب

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرفاضل خماط جير327087 79إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعلي جواد كاظم535076 80إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكركامل عطية علوان34412 81إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرسعيد عناد خنجر34719 82إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراركان خضير جمعة425145 83إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحيدر قاسم كريدي34221 84إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعباس مراد كاظم425047 85إعدادي

ر425624 1ماجستير2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد مجيد حسير

2بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد سليم صالح535109

3بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالرزاق محمد327141

4بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرنزار اكرم كاظم326553

5بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكروليد خالد زامل326823

6بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكريوسف محمد منعم34447

7بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد خضير كاظم34399

ر425212 8بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد عباس عبدالحسير

ر34461 9بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعالء نعيم حسير

10بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحيدر عدنان راشد324393

ي445257
11بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرسامر سليم غير

ي425233 ر علي خير 12بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسير

13بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعلي جمال محمد535054

14بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرباسم غانم فليح34311

15بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراركان كاطع غليم34625

16بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعباس حادي دعير34357

17بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمصطفر كاظم قاسم34430

18بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد علي غازي34678

19بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم ثجيل34366

20بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعلي عماد عبدالصاحب425949

21بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعلي هادي رحمن34364

22بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرنزار محمد علوان425547

23بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرجعفر صادق سعدون326373

24بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرهاشم عبدالهادي محسن445282

25بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرجليل طاهر علي327045

26بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمد رياض عبدهللا445075

27بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد محمد حسن327079

يف34320 28بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكركرار مجيد شر

ر327015 ر سعد حسير 29بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسير

30بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي عبدالرضا34374

ر خليل535060 31بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرامير حسير

32بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرثائر محمد عبدهللا425914

ر حادي دعير34353 33بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسير

ر445209 34بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرسجاد احمد حسير

35بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكروسام عماد مجيد34638

ي445253
36بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرسيف سليم غير

ر326379 37بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرسيف علي عبدالحسير

ر كاظم425819 38بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

39بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمهدي مظهر صبحي535058

40بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرزيد مانع حسن425552

41بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراسامة عبدالكريم فليح425802

42بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسام زيد عبد425775



43بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرايهاب كاظم شخير535080

44بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمد غسان حليم327366

ر محمد زاير34332 45بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسير

ر جبار شبيب425238 46بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسير

47بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرابراهيم كاظم عبيد535072

48بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمصطفر صادق محمد424946

ر علي327220 49بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرضياء حسير

50بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمد اياد صالح327136

51بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن425792

52بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرياش محمد علي305182

53بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد شاكر كريم327326

54بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم فليح34405

55بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمسلم هيثم هندي424979

56بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرسجاد هادي عبدالحسن34875

57بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسام حيدر مجيد34831

58بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراكرم حميد بعيالن34392

59بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسن رشيد نجم535116

ر غالب مهدي34272 60بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسير

61بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم خضير326818

ي مهدي رزاق34212
62بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرهاتر

63بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمود رياض رضا425827

64بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمد مطر محمد327034

ي327121 65بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعباس حواس سواد

66بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحيدر فاضل فرحان445162

67بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعلي مرتصر عبدالحسن326975

68بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد جبار جالب445225

69بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمد ستار حمد425889

70بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعلي غازي محسن326562

71بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمصطفر رحيم حميد539937

ي327132
72بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد هليل شمحر

73بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمرتصر علي داود326276

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكريوسف وسام حسن34686 74دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرغالب طالب قاسم324378 75دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرسيف سعد سلمان425193 76دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرزياد حميد سلمان425160 77دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكربشار محمود عبود425613 78دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرضياء جاسم عبيد326583 79دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكركرار محمد عبدهللا425907 80دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم فليح34403 81دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكربهاء كاظم شخير535078 82دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعلي جميل سالم425740 83دب

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي مصطفر425868 84إعدادي

ر طالع445143 ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 85إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرسيف علي جير425423 86إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراراس ابراهيم خالوي327071 87إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكررسول جمعة شبيب425681 88إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد حزوم425256 89إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكررسول سعد محسن34475 90إعدادي

ر425139 ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعلي هيثم عبدالحسير 91إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد صفاء كاظم535075 92إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمصطفر هادي دعير34217 93إعدادي



ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرماهر محسن علي326904 94إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالكريم محمد34677 95إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمصطفر عمار كاظم327339 96إعدادي

ر غالم شهيف34646 ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسير 97إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد جبار زنهير327174 98إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد ماجد حميد445168 99إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكريوسف حيدر مجيد34840 100إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد كريم عويد535093 101إعدادي

ر عباس داود555948 ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسير 102إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرنمير باسم ضاري327001 103إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد كاظم عبيد535064 104إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرسيف علي شاكر425348 105إعدادي

ي326801 ر جمال ناجر ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحسير 106إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرسجاد جعفر محي425814 107إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكريوسف عالء محيسن34259 108إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمد مراد كاظم535111 109إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحيدر باسم ضاري326958 110إعدادي

فقار عباس رزاق535108 ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرذوال 111إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكركرار جليل عبد34809 112إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرسعد محمد كريم34248 113إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكررضا باسم عبدالمجيد34602 114إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمرتصر جاسم محمد34309 115إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرجعفر خليل ابراهيم327166 116إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرسيف جبار حسن34615 117إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرضاهر عباس ثجيل34621 118إعدادي

ر326344 ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعلي نارص حسير 119إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق بالسم محمد327286 120إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعباس سعد موحان535063 121إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعبدهللا نمير نوري326881 122إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمجتير فراس عزيز535056 123إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرنور حسن محي34606 124إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس صالح425960 125إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي مؤيد عبدالعزيز445192 126إعدادي

هللا34287 ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرثائر سالم جير 127إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمد صادق سعدون327053 128إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمد باسم محمد34592 129إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرموس قاسم عباس326490 130إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرسجاد علي قاسم425857 131إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرحيدر خلف عيىس445249 132إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرسجاد احمد شاكر425437 133إعدادي

ر هاشم539934 ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحسير 134إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم شندل34794 135إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالعزيز لفته326710 136إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكررضا حسن محي445130 137إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمؤمل مرتصر عبدالحسن326892 138إعدادي

ر535050 ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعلي عباس عبدالحسير 139إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرسجاد محمد نجم327093 140إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرهيثم علي كريم34715 141إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمقتدى علي وحيوح425414 142إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمنتظر احمد كاظم425700 143إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعلي اسماعيل يوسف326855 144إعدادي



ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد كاطع غاوي445188 145إعدادي

146بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد عزيز خضير326310

147بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرباسم محان مدب425631

148بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرخالد كاطع غاوي34790

ي34612 لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرفراس عبدالحر عبدالنير 149دب

د رياض حسن326403 ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكردري 150إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمد صير راهي97359 151إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراحمد راسم رستم327010 152إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكراسامة صالح خليل327060 153إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرعالء حليم نعيس425940 154إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادذكرمحمد مراي نضهللا535040 155إعدادي

1ماجستير2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىوسن جبار محمد425641

لوم عالي2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىميثاق مجيد منصور326545 2دب

3بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىامال صبحي فاضل326762

4بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاشاء عدنان ابراهيم326869

اس نجم خليفة425023 5بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىنير

6بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىكرم غازي محسن326792

7بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىفائزة حاتم نايف425305

8بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىليل خضير كاظم327039

9بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىزينب كريم سيد425708

10بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىسناء حسن خلف34672

11بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاسيل زيدان خلف327186

12بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىنور موس كاظم425714

13بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالرحمن علوان425529

14بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىنورية احمد علي425929

15بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىنجالء دعير منشد34857

16بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىفردوس ابراهيم عبود34344

ر34293 17بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىحنان يوسف شنير

18بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىسحر محمد كريم34240

19بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاشاء صالح عبدهللا326807

20بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىوفاء حسن خلف327117

فان علي جير445043 21بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاي

يا محمود شهاب326426 22بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىدن

23بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىزينب صالح طريم535049

24بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىحكيمة خضير ثامر327195

25بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىمنتىه رياض رضا425883

26بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىيداء حميد عبدهللا326303

27بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىبيداء حميد عبدهللا34817

28بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىهاجر موس صادق327344

ر34692 29بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىصابرين علي عبدالحسير

30بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىهند عبدالكريم نوري535045

ي556180 31بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىعال رزاق ناجر

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىسعدية هاشم محمد535083 32دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىحنان نشات عبدالرزاق535113 33دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىربيعة سلمان غداي327322 34دب

ة محمد عبدالكريم327303 لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىنادي 35دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىوداد عبدهللا نايف425636 36دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدالرزاق محمد425029 37دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىساهرة حسن خلف425824 38دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىشيماء هادي شاكر425956 39دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىمينا فاضل خلف425733 40دب



لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىذكرى مجيد حميد425582 41دب

انا حميد فهد424888 لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىدي 42دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىشيماء عباس سعيد34845 43دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىسحر عداي رشيد34383 44دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىارسالن عبدالمطلب صادق326568 45دب

ر ابراهيم535053 ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىعل حسير 46إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىنسيمة قاسم كريدي327064 47إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىشذى أسعد عبود34865 48إعدادي

ر326956 1ماجستير2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاطياف مجيد حسير

2بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالمطلب صادق326782

3بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىنيلة اكرم خزعل555951

4بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىسحر حيدر مجيد34835

5بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاالء عبدالرضا راهي425616

6بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىرنا علي موس425187

ر327333 7بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىنور علي حسير

وق ابراهيم زيدان326354 8بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىشر

9بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىتبارك محمد حسن425273

ر445069 10بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاشاء شهاب حسير

ر خليل535061 11بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىغدير حسير

ة هاشم كريم424956 12بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىامير

ور327127 13بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىدعاء جاسم ان

14بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىفاطمة كاطع غاوي535085

15بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىحنان علي كاظم425830

16بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىعهود صادق محمد425495

ر34360 17بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى علي حسير

18بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىشاب محمد شياع535091

19بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىرقية حيدر مجيد34841

20بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاروى حسن نصار34409

ر424994 21بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىريام اكرم حسير

22بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاية حميد خالف535059

23بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىسمر عبدالعزيز لفته326617

ر فائز عبيد326631 24بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىنرمير

25بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىسحر صالح عبدهللا326837

26بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىسحر اركان جير327291

27بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىايات حيدر ابراهيم34821

28بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىهالة فالح علي555950

ر احمد شاكر326539 29بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىحنير

30بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىندى ستار حمد425262

31بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىزهراء وليد احمد327031

32بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىمروج سفير خضير34862

33بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىميسون كاطع غاوي34760

34بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىوجدان محسن علي34708

35بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىرويدة مهند عبد327111

ر326917 36بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىمريم علي حسير

37بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىسارة اسماعيل يوسف326926

38بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىوسن ضمد منشد425602

39بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىلمياء رزاق ناهي425377

40بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىلقاء تركي علي34265

41بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىزينب عباس فاضل425503

42بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىصابرين حميد احمد34432

ر همام وليد327278 43بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىحنير



ر محسن جعفر327310 44بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىحنير

45بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىشاب علي شاكر425336

46بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىرسل قاسم احمد535055

47بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىازهار تركي علي326994

48بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىزينب كاطع غاوي34723

49بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىبناز فاضل ولي425481

50بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىمروى علي عبد445079

51بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىحنان حسن عرار425248

52بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاشاء كريم علوان425429

53بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىود عبدالرحمن نارص327299

54بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىايالف خضير عباس34701

55بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىهالة عبدالستار عبدالجبار34421

56بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىعالء صالح عبدهللا326521

57بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىحوراء كاظم عبيد535073

58بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاية فالح نارص425810

ر مجيد34303 59بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىايات حسير

60بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىزينب ضمد منشد425593

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىشيماء رحيم خضير445235 61دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىغفران عبدالكريم حنون425587 62دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىميس عباس فاضل425518 63دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاية حمزة جهاد34268 64دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىشهد حميد احمد34425 65دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاشواق جواد نابت34275 66دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىنور جمعة كاظم34473 67دب

يف425836 لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىدعاء عباس شر 68دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىزهراء رعد جبار326601 69دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىسارة عطية علوان34419 70دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىنور ياش اسماعيل539931 71دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاالء عبدالرزاق محمدحسن327146 72دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىمروة طارق عطاهللا326744 73دب

فيان عبدالرزاق محمد327149 لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاي 74دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىسعاد عواد خضير425806 75دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىزينب خضير كاظم34398 76دب

ي34316 لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىشهد شمد هوتر 77دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىسمر محمد عبدالرزاق34850 78دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاالء محسن علي326863 79دب

ر326945 لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىسماح لفته معير 80دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىغفران كاظم قاسم34423 81دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىهديل عبدالرزاق محمدحسن327157 82دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاشاء رحيم عبد327254 83دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىصبا عداي رشيد34386 84دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىميسم حسن احمد425648 85دب

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىنبأ محمود خضير327312 86إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىرنا محمد علوان424828 87إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىفرح ياش اسماعيل539932 88إعدادي

ر عبيد327105 ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىضح حسير 89إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىالغدير سالم محمود34345 90إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىنورا محمد يوسف326265 91إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىزهراء غسان حليم327377 92إعدادي

ر سالم محمود34338 ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىالياسمير 93إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىنورس نصير نجم327082 94إعدادي



ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىشيماء رياض رضا425923 95إعدادي

اس محمد كريم34244 ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىنير 96إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاشاء محسن علي326531 97إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىهديل صفاء هاشم424985 98إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاشاء صفاء صبحي445241 99إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىمريم محمد علوان424895 100إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىزهراء احمد شاكر424968 101إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىكوثر علي محي34284 102إعدادي

ون326286 ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىسعاد جاسب زب 103إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىسمر باسم محمد34455 104إعدادي

ر جمعة جاسم425012 ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىياسمير 105إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىمريم سعد محسن34470 106إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىبهار علي صادق445279 107إعدادي

108بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبادي سلمان326362

الم سعيد عداي445151 109بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىاح

ر علي327205 110بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىتحرير حسير

111بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىوداد محمد زغير539935

112بكالوريوس2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالكريم صالح34644

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىهدى ثجيل حدوان425569 113دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىندى رحمان لفته424505 114دب

لوم2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىوسن جبارة سالم425284 115دب

ر حبيب326573 ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىايناس عبدالحسير 116إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىفاطمة مدلول درش34280 117إعدادي

ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىسنية كطان موزان324323 118إعدادي

ش326382 ة2/ المعرفة 142008الكرخ-بغدادأنيىساجدة عبود دروي 119إعدادي

1ماجستير2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرخالد عبداالله محمد443675

2ماجستير2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرجالل قيس جميل305485

3ماجستير2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرتوفيق عبد فضالة104062

ر عباس443742 لوم عالي2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالحسير 4دب

ي99970 لوم عالي2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكريوسف عبدالستار هوتر 5دب

6بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرصالح صيهود عباس103764

7بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكررافد مانع عبدالحسن522782

ر559539 8بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكراسعد سعدون حسير

ر303358 9بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكركمال عبداالله حسير

10بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرفرات عبداليمة كاظم100088

11بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد كاظم522745

ي303363 12بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمهند عالءالدين عبدالهاد

13بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرصالح فرج شجاي100036

14بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكررشوان عبد علي462267

15بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمصطفر فرحان حلبوص443959

16بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمنتظر حكمت محمدصالح305327

17بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحيدر رياض عباس443769

18بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكررافد قاسم عبدالرزاق100215

19بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعمار حبيب كاظم523710

20بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرجاسم محمدجعفر شاكر100190

ي443759 21بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرقاسم عالءالدين عبدالهاد

ي443763 22بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمازن عالءالدين عبدالهاد

23بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحازم زاير حمد523707

24بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرغيث رياض عباس523690

ي305482 25بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمصطفر امجد هاد

26بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمهند احمد فيحان522818



27بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي صالح523727

28بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكراحمد محمود محمد305408

29بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي عبد103851

30بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكراحمد علي خضير523674

31بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمد فؤاد سعيد303173

32بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكاظم كاطع523671

33بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمصطفر عزت عطشان305423

ر523659 34بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدهللا حسير

ر522738 35بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحسن خميس عبدالحسير

36بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعمر مهدي عبد100055

37بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحيدر فاضل صبح443912

38بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكاظم محمد523662

39بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرباسم خزعل مطر523681

40بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكراحمد شاكر هراطة396060

ر سلمان305463 41بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالحسير

42بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعماد حاكم اكريم523653

43بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرابراهيم سعد خليل522712

ر443961 44بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعاصم عقيل ياسير

ر99998 45بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمد منىسي ياسير

46بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكروسام فالح شواي522751

47بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمد زياد طارق522749

48بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالرضا صادق443983

ور قاسم حمود103970 49بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكران

ر443840 50بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد ياسير

51بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد كامل523693

52بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعمر احمد خلف443652

53بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكريوسف قيس يوسف523706

54بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمد يعقوب يوسف303184

55بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرشفيق عبد فضالة523719

56بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكروسام عادل محمد305477

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرازهر عبدالزهرة جاسم305325 57دب

ر443815 لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرماجد مانع عبدالحسير 58دب

ف عبد علي444014 لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكراشر 59دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعلي جبار كاظم303294 60دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرلؤي فاخر معجون302108 61دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالصاحب رسول100009 62دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرميثم عدنان شوكت522766 63دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرواثق عباس جاسم443724 64دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعلي عماد اسعد443881 65دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكراسعد عماد اسعد443884 66دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكررضوان عبد علي462382 67دب

ر مصطفر محمد444002 لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرتحسير 68دب

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحميد عباس جواد305432 69إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعباس عبدالواحد شذر305397 70إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرنارص عبدالكاظم نارص522755 71إعدادي

يدة523665 ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمد جمعة شر 72إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمرتصر كريم صالح303581 73إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم صالح302890 74إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرصالح حميد عواد99990 75إعدادي

ر305338 ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعمار عدنان حسير 76إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحيدر منذر احمد523678 77إعدادي



ي559536 ر ناجر ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 78إعدادي

ي داغر522767 ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرسامي العيير 79إعدادي

ي305387 1ماجستير2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكراحمد مهدي ناجر

ر443786 2ماجستير2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم حسير

ي100198 3بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرموس سامي العيير

4بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمهند سامي حبيب523703

5بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكراسماعيل سعد خليل522707

6بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم وهن303236

7بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمد صادق باقر100108

هللا305490 ر عبدالستار خير 8بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحسير

9بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان حمد522760

10بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعلي اكرم نوري305341

11بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكراوس جبار عبدالصاحب522795

12بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكربسام منير عبدالعباس303463

ر305349 13بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكروسام طه ياسير

14بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمهند عبدالحسن عبدالعالي103900

15بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحيدر علي فرهود523647

16بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكراحمد كاظم كاطع522741

17بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحسن حميد عباس443922

18بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرغدير نجم عبد104011

هللا305458 19بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرفهد عبدالستار خير

ر عالوي303438 20بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعماد حسير

21بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعلي اكير رافد مانع522791

22بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكراحمد موفق كاظم443995

23بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكررامي عادل علي443948

24بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكراحمد سامي خلف104047

25بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحيدر عامر طالب443997

ي443746 ر هاد 26بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

27بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرفاروق اياد كعيد443828

28بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكراحمد ليث عبداللطيف522688

ر عبعوب443749 29بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

30بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكريوسف طارق محمود104983

31بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعباس علي عبد303332

32بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرياش سعيد باقر443895

33بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعلي االكير عباس عبدالواحد100144

ر305494 34بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرميثم طه ياسير

35بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكراحمد جبار حسن443967

36بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكراحمد سعد خليل522715

37بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب سعد خليل522732

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكركرار رياض صادق305471 38دب

ام103860 لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعمر احمد دح 39دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحيدر ثجيل نعيس443791 40دب

ي443972 لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرقيس عبدالستار هوتر 41دب

ر100078 لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرهشام طه ياسير 42دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدعلي سالم305419 43دب

ر305439 لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعلي منىسي ياسير 44دب

ر100209 لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعالء عماد حسير 45دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمصطفر ضياء عبدالعزيز443779 46دب

ي103878 ر فالح هاد ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحسير 47إعدادي

ر علي اسماعيل303421 ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحسير 48إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمصطفر موفق كاظم302089 49إعدادي



ر ياش حسن305425 ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحسير 50إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمنتظر علي جبار303279 51إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكراسامة عبدالحسن عبدالعالي103923 52إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعلي هادي علي444006 53إعدادي

ي علي اسماعيل303407
ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمدتفى 54إعدادي

والحسن رافد مانع522799 ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكراب 55إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمصطفر قيس عبدالودود100066 56إعدادي

ر علي جبار302130 ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمداالمير 57إعدادي

ر هيثم سامي305391 ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحسير 58إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرنورالدين فؤاد سعيد302148 59إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمصطفر نجم عبد302803 60إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرامير محمد فرحان103753 61إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي صالح مهدي305326 62إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكريوسف عبدالرزاق سعود460599 63إعدادي

ر523649 ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمد علي حسير 64إعدادي

ر عالوي303449 ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير 65إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان ثجيل104099 66إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعلي فالح سيدشاكر104075 67إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمد رعد موس302207 68إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمصطفر حكمت محمد صالح100230 69إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرحيدر فهمي خليل104027 70إعدادي

71بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمنتض فاضل غائب303574

ر حلبوص305344 72بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

73بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرمحمد رياض عباس100166

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادذكرسالم لفته عيىس103930 74إعدادي

ين ضياء غالب523652 لوم عالي2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىشير 1دب

2بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىازهار سلمان عبود443751

3بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىكفاح نوري حميد305462

4بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىسعاد ابراهيم سلمان303387

5بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىميسون عبدالزهرة محيبس523722

6بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىافراح ناجح عباس103774

7بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىمناهل جبار صالح305429

8بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىهدى كريم نهاب103790

9بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىدالل سالم نغيمش443777

اس علي مهدي100151 10بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىنير

11بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىسهاد جمعة اهميل303286

ر517261 ة طه ياسير 12بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىسمير

13بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىنضال خالد محسن303433

14بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىعبير فالح سيدشاكر523699

ر522724 15بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىنوال مهدي حسير

16بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىمريم منذر حسون305362

17بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىزهراء هادي هالل558219

18بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىهناء كاظم حسن104092

19بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىسعدية شاكر محمود305352

20بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىاالء محمد فرحان103738

21بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىنور محمد صادق443860

22بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىرشا عالء فيصل523696

ي523715 23بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىسوسن عبدالرزاق عبدالنير

24بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىافراح كريم محمدعلي305364

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىميسلون فاضل غائب303506 25دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىميساء جبار مزهر100183 26دب



لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىرغد عبدهللا حسن523683 27دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىاثير عزيز صيهود305412 28دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىوالء ابراهيم علوان302931 29دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىاسيل فخري جري443970 30دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىايمان جاسم حافظ305464 31دب

ر كاظم302197 لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىميسون حسير 32دب

ي كامل طعمة303379
لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىصر 33دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىنور عادل حميد523656 34دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىسعاد سعدون فارس436345 35دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىغصون فالح سيدشاكر523687 36دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىشدن رعد موس99957 37دب

ون305330 ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىعالية كاظم زب 38إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىتغريد جاسم خريبط522777 39إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىرشا تكليف عبدهللا103943 40إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىهبة حيدر مشجل522695 41إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىاسماء عبدالسادة خشان305442 42إعدادي

الص صباح حسن523669 ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىاخ 43إعدادي

ر والي303259 لوم عالي2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىشى حسير 1دب

لوم عالي2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىسحر باسم احمد100118 2دب

3بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىسحر جاسم رحيم305358

4بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىاية عماد عبدالرحمن522763

5بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىتبارك عالء كامل443987

ر محمد443888 6بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىمنال حسير

7بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىزينب يعقوب يوسف303314

ي522753
8بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىدعاء محمد حسوتر

ر103871 9بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد ياسير

10بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىاية هللا حيدر مشجل443915

11بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىسحر منير عبدالعباس443977

12بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىغدير عدنان ثجيل302297

ر305334 13بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىدعاء ضياءالدين حسير

14بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىعبير عبدالرضا جاسم104034

15بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىزينب علي محمد522657

16بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىعبير احمد جاسم303414

ر443989 17بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىطيبة هاشم حسير

18بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىزينب محمود صاحب303273

19بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىدعاء فاضل عودة103960

20بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىضمياء هادي كزار303304

21بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىزينب رعد علوان103952

22بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىبان جبار عبدالصاحب522785

23بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىنور فؤاد قاسم103719

ر جاسم100017 24بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىتبارك حسير

25بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىسوزان مؤيد حميد522773

26بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىمروة مزاحم شمسالدين305393

27بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىرواء علي عبدهللا305456

28بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد محسن523685

ر104069 29بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىطيبة عادل عبدالحسير

30بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىسارة صالح عواد103803

31بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىغدير عبدالرضا جاسم303457

ر جبار حسن443962 32بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىحنير

ور جمال103782 33بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىاية ان

34بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىريام جواد كاظم443690



ر443774 35بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىسحر هاشم حسير

ر فيصل محمد443908 36بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىياسمير

37بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىاعتدال مزاحم شمسالدين305400

38بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىنور مزاحم شمسالدين305405

39بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىرواء فائق طالب303205

40بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىسارة مؤيد حميد522769

41بكالوريوس2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىتغريد صالح مهدي305386

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىعبير خالد نجم103994 42دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىزمن حازم غليم305488 43دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالرضا جبار305475 44دب

وق جسام محمد305410 لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىشر 45دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىشهد عبدعلي سالم305416 46دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىشهالء صاحب عباس561144 47دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىنمارق صباح حسن443899 48دب

ر303222 ر لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىصفا عزيز مير 49دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىمروة صاحب محمدعلي443850 50دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىنور عودة هاشم522843 51دب

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىوهال امير خلف305470 52دب

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىسحر رعد فاضل302031 53إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىمريم عيىس ابراهيم103827 54إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىمريم عادل عباس100138 55إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىنور مصطفر محمدعلي305415 56إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىاالء كمال عبداالله303344 57إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىحوراء يعقوب يوسف303425 58إعدادي

ر302957 ر ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عزيز مير 59إعدادي

ر302827 ر ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىمينا عزيز مير 60إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىعلياء عبدالكريم مهدي443783 61إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىضح منير عبدالعباس303082 62إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىمريم حيدر طه469753 63إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىفاطمة علي عباس100155 64إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىشهد موفق كاظم443918 65إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىرباب محمد داود100225 66إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبد جمعة303568 67إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىزينب مهند مزهر305468 68إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىكوثر رعد موس100127 69إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىرواء جسام محمد103985 70إعدادي

ين علي محمدعلي100255 ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىشير 71إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىبسمة سعدهللا مجيد100043 72إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىايات جمال كامل100175 73إعدادي

لوم2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىسحر شاكر شير99981 74دب

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىميثاق علي حسن305445 75إعدادي

ة2/ الرسالة 152009الكرخ-بغدادأنيىريم عبدالوهاب عبدالرزاق523724 76إعدادي

ر حسن306907 1دكتوراه2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرصادق عبدالحسير

2دكتوراه2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرقصي نزية مطلك551672

3ماجستير2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراحمد هاشم محمد549915

4ماجستير2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحيدر جبار عبد441845

5ماجستير2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعمار برير صالح106606

6ماجستير2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعمر رزاق حمود549913

7ماجستير2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعامر فائق عبد549954

ي438399 لوم عالي2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكررضوان جميل هاد 8دب

9بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعالء صاحب مهدي461293



10بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرشالل محمد عويد551663

11بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرجليل نرمان زين549822

د خلف حسن551720 12بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكردري

13بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراحمد عداي احمد106120

14بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراياد محمد سلمان106037

15بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكروسام جاسم خيون549985

16بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرصباح نوري سعود561284

17بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرنبيل كاظم محمد551680

18بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمروان مظهر علوان306986

19بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد اميد سعدهللا441842

20بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرنصير نرمان زين549885

21بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحيدر علي رحيم437960

22بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي ثامر محمد441980

23بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكروسام محمد صالح305059

24بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرغسق جاسم محمد306946

25بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراسامة احمد زعنون106548

26بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعامر حسن علي437923

27بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكروسام حاتم نايف327385

28بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد549917

29بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعالء خضر يوسف549938

30بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمصطفر برير صالح305090

31بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان محمدحسن438188

32بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرامجد رياض جاسم551684

33بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرزين العابدين سعد محمد305049

34بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكريوسف اسعد محمدعلي549869

35بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمنذر مهدي كاظم551702

36بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرنصير جاسم خيون549987

37بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراحمد صبحي عبدهللا438152

38بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرشاكر محمود كاظم438172

39بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم حنون106055

ي106299
40بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعمار هالل غير

41بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد فليح438504

42بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكربشير عصام محمد106027

43بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراحمد سلمان ولي561191

44بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحمدي فليح حسن305052

45بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحسام وهب نوار305040

46بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمصطفر مجيد حميد305113

ي106329 47بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرهادي حسن هاد

48بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمصطفر باسم نارص549939

ر داود437949 ور حسير 49بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكران

50بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي نض فاضل106380

51بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعمر احمد نصيف549905

ر متعب305079 52بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

53بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمعن جبار سالم437931

ر106577 ر عماد ياسير 54بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحسير

55بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكربهاء حميد مصطاف437971

56بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالجليل خضير305091

57بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرسيف مجيد حميد305120

58بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالوهاب صالح305073

59بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعمر مجيد حميد106527

60بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي خالد ابراهيم441993



61بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعمر تركي محمد106614

62بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم عداي549888

63بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد نصيف عجاج549743

64بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحسام فليح حسن305050

65بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرنبيل جميل عودة305119

ر حسون438402 66بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعصام حسير

67بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعمار هادي محمود549976

ر كريم رحيم441998 لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحسنير 68دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرزياد عبدالكريم عباس549997 69دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحميد رشيد عبدالجبار307022 70دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالجبار محمود306980 71دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكركاظم عداي احمد551652 72دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد فخري عبدالجبار551719 73دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرصالح محمود صالح305068 74دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراحمد زيدان عبيد437910 75دب

ر438252 لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم حسير 76دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعقيل عبدهللا فرحان106493 77دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراياد عبدالكريم محسن551675 78دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرثائر هادي اسود438042 79دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراحمد ساير عبيد106049 80دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحيدر صديق محمد106601 81دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمود مهدي صالح305072 82دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمصطفر خضير عباس106232 83دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعامر تركي محمد438122 84دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعماد سامي احمد437893 85دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمصطفر اياد عبدالكريم551678 86دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرامير داود سليم106443 87دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرجمال هادي محمود305107 88دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس جري106356 89دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي وليد فرحان551708 90دب

ي معطل305086 ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعدنان لعيير 91إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعيىس زعال كاظم549995 92إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرضياء علي فاضل106224 93إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرسعد كاظم عباس306886 94إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عبدهللا فرحان106348 95إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمرتصر برير صالح106542 96إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرسعد ناهي مزعل106506 97إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرسامر طالل محسن549959 98إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرشالل فرحان محمد549970 99إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحميد متعب محل549984 100إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرنض كمر خلف549856 101إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرايرس نوري فهد551686 102إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرسيف مهدي صالح549990 103إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرشاكر محمود احمد549902 104إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرايرس جاسم خيون551674 105إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرنهاد عبدالكريم عباس550001 106إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكركمال هادي محمود438202 107إعدادي

1ماجستير2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرنعمة عبدهللا ناهي306900

2بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرانمار احمد سلمان106417

ر306904 3بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرسيف عبدالستار حسير

4بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمدباقر مصطفر عبدالحسن551704



5بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي مطرسر حامد549950

6بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحيدر صالح عباس549904

7بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكريوسف محمود صالح105912

8بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرميثم محمد عبدالرضا549810

9بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرثامر شوكت عبدالستار305104

10بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرماهر حامد عبدهللا106197

11بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحمزة محمد عزاوي106560

12بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراحمد محمد فليح549910

13بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد باسم نارص549947

14بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمصطفر عباس مصطفر305082

15بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحيدر فالح حسن106133

16بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح مهدي305037

17بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمروان سعيد عبدالحميد106242

18بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرسيف هادي اسماعيل306830

19بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحسام الدين حامد عبدالكريم437941

20بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد زيام طارق306973

21بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرقصي ستار عبدالكريم549932

22بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعمر خضير عباس106270

23بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي خليل خلف437966

24بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرنورس عبدالرزاق عبدالسالم306937

25بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرسيف عارف فرحان437974

26بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراحمد وليد فرحان441959

ر305101 ي حسير 27بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد صير

28بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرايهاب صالح درع306990

29بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعزالدين محمود عبود106619

30بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكررسول جليل نرمان549816

31بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرخزعل اكرم جاسم306913

32بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراوس حسن فاضل438033

33بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرامير عبد مسلم106487

ي اسماعيل عبد106408
34بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحفى

35بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمصطفر جليل نرمان551692

36بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرزاق وهيب106180

37بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرابراهيم كريم خلف106463

38بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرياش محمود احمد305116

39بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمنتظر محمد جالوي306992

40بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمروان سعد ناهي105991

ي نوفل106518 41بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعالء ناجر

42بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد سامي احمد106163

43بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحسن رضا محمد105983

44بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعمر شالل محمد306896

45بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكروليد وحيد محمد551694

46بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرسلوان قاسم حسن549746

47بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد وليد جاسم551721

48بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحسام احمد علي106266

49بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمصطفر صالح مهدي305084

ي106460 50بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد ظافر هاد

ر106322 51بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي عماد ياسير

52بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد فتحي305099

53بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراثير رزاق عباس306955

54بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد549878

55بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرماهر علوان عبدهللا306917



56بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرماهر رياض هاشم305047

ر ضعيف سلطان305044 57بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحسير

58بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعادل كريم نض441946

59بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد علي305098

ح305103 60بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرقيس محمد داي

61بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ظافر ابراهيم441954

62بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرشمسالدين احمد جبار549936

63بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعمر جاسم محمد549874

64بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعبدالمجيد حميد رشيد307009

65بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمرتصر رعد كاظم306944

66بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعمر فاضل دعيبل105925

ر455231 67بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمنتظر عالء حسير

68بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحيدر علي نرمان438392

69بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرليث عبدهللا علي305100

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرزيد علي والي551717 70دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرياش رزاق عباس306953 71دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعمر سالم داود306983 72دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم عبد105973 73دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد عبيد خضير438181 74دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرنبيل ابراهيم مهدي305078 75دب

ون305089 لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرماهر سليم مره 76دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرجواد عبدالكريم محمد438086 77دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحسن ضعيف سلطان305043 78دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس فاضل106033 79دب

ي106336 لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي حسن هاد 80دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم حسن551688 81دب

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعبدهللا صالح علي305045 82إعدادي

غام كريم فندي438213 ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكررصر 83إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرابراهيم زيدان عبيد549965 84إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرخالد وليد حماد151869 85إعدادي

ر علي441822 ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 86إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرقتبية نمير حازم549890 87إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد عبدالجبار فارس306996 88إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرحمن عبدهللا106574 89إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمنتظر سعيد عبدالحميد106305 90إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدالسالم كامل305109 91إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحارث شهاب احمد106126 92إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي نواف442099 93إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمود دلف106359 94إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد نوري احمد549980 95إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس فاضل106250 96إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرماهر طالل محسن437901 97إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرنوح قيس رجا549896 98إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن احمد حسن305056 99إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب فخري علي106454 100إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمنتظر نبيل نرمان306800 101إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق علي خلف551682 102إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرفاروق حميد عبيد438459 103إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق سامي احمد438511 104إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم حسن551690 105إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرسعد رعد كاظم441848 106إعدادي



ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر حيدر438100 107إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكررشيد حميد رشيد307018 108إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكروليد خالد احمد549739 109إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمصطفر صباح موفق549872 110إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب علي خلف442088 111إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراحمد حسن نارص551699 112إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراحمد شالل محمد306869 113إعدادي

ر549805 ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرصهيب محمد حسير 114إعدادي

ر تركي305062 ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي ياسير 115إعدادي

ي306810 ر علي ناجر ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعبدالمعير 116إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي عبد عطية306747 117إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرسالم عبد احمد561195 118إعدادي

ر عبداللطيف441833 ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 119إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرفراس ماجد محمد106256 120إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرالحمزه عبدالرزاق وهيب106077 121إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراسامة هادي صخر551657 122إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرخالد وليد موعد105961 123إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن عبدهللا306795 124إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن صالح106425 125إعدادي

ر عبداللطيف441830 ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعباس حسير 126إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعلي صباح شداح106153 127إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد علي منصور550205 128إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراحمد حسام عالوي549892 129إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد ليث محمد551687 130إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمصطفر رزاق عباس441854 131إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكربالل وليد حماد441931 132إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرنذير حاكم نعمة106353 133إعدادي

ام106388 ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرليث صباح دح 134إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرفاضل عباس محمد306916 135إعدادي

فقار عبدالهادي عبداالمير305095 ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرذوال 136إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرزاق محمد549916 137إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل حسن306978 138إعدادي

ر حسن جالوي106216 ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحسير 139إعدادي

140بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمصطفر اسماعيل عبد106402

141بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرسمير عبدالوهاب صالح105903

142بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرنبيل عزيز عكون551695

143بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرسعد محمد عناد106105

144بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعباس خضر يوسف549927

145بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرحسام عالوي جبار561198

146بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكروليد رجا محمد305075

147بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرقاسم فاضل محمد106515

148بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرباسم محمد سلمان106045

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعامر داود محمود106592 149دب

ي549914 لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد ناجر 150دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرمحمد علوان عبدعلي106114 151دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادذكرعمر عدنان احمد549893 152دب

اس رعد كامل549978 1ماجستير2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىنير

ر551703 لوم عالي2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىزينب سعدون حسير 2دب

ر551667 3بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىوفاء برا امير

4بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىرقية غازي هزبر441942

5بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىرجاء هاشم جميل438143



6بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد علي551664

ر551683 ة محمود حسير 7بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىنادي

8بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىانتصار حسن علي106204

9بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىرشا هيالن يعقوب306892

10بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىنور خالد عزيز549952

ي مهدي551716 11بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىرشا عبدالنير

12بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىنغم هيالن يعقوب306912

ر549848 ة طارق امير 13بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىسمير

14بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىامل حامد عبدهللا305067

يا نجاح نعمة549864 15بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىدن

16بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىفاطمة جلود حمد461240

17بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىمريم محمد سعيد عبدهللا106296

18بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىصبيحة خضير عباس549842

19بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىهويدة هشام جابر306923

20بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىسارة سمير محمد551669

ر305060 21بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىمنتىه قاسم حسير

22بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالرضا رشيد438160

23بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىشاب عبدالكريم محمد442012

ي106334 لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىشيماء لطيف هاد 24دب

ر549924 لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىسهام طارق امير 25دب

ر551715 لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىايمان سعدي حسير 26دب

ية عبدهللا فرحان106501 لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىخير 27دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىبيداء حسون شباط438238 28دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىانعام محمد سلمان106429 29دب

اس عباس محمد442008 لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىنير 30دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىمريم هاشم صحن306874 31دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىنور محمد فليح549908 32دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىورود نوار حسن305108 33دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىرسل اياد عبدالكريم551677 34دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىسحر عائد حسن438261 35دب

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىسيناء سعدي محمود551668 36إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىجنان عبدالحميد جبار106385 37إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىرجاء ياس غضيب106367 38إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىمنال كاظم خلف560301 39إعدادي

1ماجستير2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىرشا زيدان خلف305094

2بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىنور محمدثامر حنون549921

3بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىشيماء خضر يوسف437914

ر حسن438229 4بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىصابرين حسير

5بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىاسيل حميد عبد305125

6بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىنور طالل محسن549899

7بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىندى عبدهللا عبدالحميد106169

8بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىضح محمد فليح437904

9بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىسحر سالم محمد438131

10بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىزهراء ابراهيم كاظم104890

ر تركي106610 11بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىمها ياسير

12بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىشى طارق جبار551659

13بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىوالء فير عمران106090

14بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىايمان جاسم محمد549882

ر حسن441837 15بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىنباء حسير

16بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىرفل خطاب عبدالواحد549974

17بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىسىه رحيم عبد106345



18بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىسمية حامد عدنان502210

19بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىتغريد حاكم نعمة106536

20بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىهديل اياد جواد438063

ين عباس يدهللا306989 21بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىشير

22بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىعائشة احمد فيصل551662

ر نارص551714 23بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىاية حسير

24بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىرفل حسون شباط438092

25بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىاية جليل نرمان549820

ر داود106623 26بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىسارة حسير

27بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىاسماء احمد فيصل549993

28بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىرؤاء حسون شباط549967

ي جاري106004
ر

29بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىرحاب صاف

30بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىنور خضير كامل106208

ر شهاب احمد106437 31بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىحنير

32بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىرغد فالح كزار106628

33بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىميالد طارق جبار306920

34بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىاشاء جاسم محمد307004

35بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىشهد ناظم حمدي106313

36بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىطيبة عبدالرزاق وهيب106082

37بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىنهلة عباس حميد106372

وار موس كاظم549826 38بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىان

ر حسن438222 39بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىايمان حسير

40بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىرؤى باسم احمد551671

41بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىرسل ماجد خضر549957

ر صالح رشيد306984 42بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىياسمير

43بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىرسل نجم عبد106276

44بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىصبا كامل كاظم106188

45بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىرنا سالم محمد438137

46بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىاالء فير عمران106098

47بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىهالة مازن عبدالحافظ549961

48بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حميد نوار394779

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىسارة محمد حبيب551666 49دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىسناء خضر يوسف437918 50دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىاية خالد مصطاف106142 51دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىيرسى صالح عباس551707 52دب

ر305117 لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىفاطمة سعد حسير 53دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىهاجر حميد عبد106449 54دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىشى عبدالسالم كامل106068 55دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىعبير حاكم نعمة105917 56دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىتارا منذر عبدالرسول437978 57دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىاسماء جاسم محمد105951 58دب

ر106395 لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىعال محي شنير 59دب

لوم2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىهدى وسام مكي551679 60دب

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىرؤى طارق جبار306948 61إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىسارة علي جخير34666 62إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىزهراء ثامر حيدر438109 63إعدادي

ور جبار306740 ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىشيماء ان 64إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىموج رائد حكيم106472 65إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىشهد احمد عاصي438010 66إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىطيبة فالح كزار550005 67إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىرفل محمد صالح106018 68إعدادي



ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىدعاء جاسم محمد305038 69إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىنرسين عبدالكريم عبود105999 70إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىامل حسن نارص551697 71إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىتغريد معن جبار437957 72إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىمروة خوام علوان550200 73إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىغفران فارس جواد460797 74إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىحوراء علي عبدالحسن106480 75إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىنبأ سالم محمد438516 76إعدادي

77بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىباسمة جاهل خنياب305106

78بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىابتسام مصطفر نجرس436417

ة صبيح فياض445222 79بكالوريوس2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىسمير

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىافتخار كاظم عطية551693 80إعدادي

ة2/ السويب 152010الكرخ-بغدادأنيىنعيمة عبود علوان306775 81إعدادي

1ماجستير2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمنتض عطاهلل وحش554337

2ماجستير2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكررياض محمد عودة5096

3ماجستير2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكربشير محمود رشيد5071

4ماجستير2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكروجدي نوري خماس223530

5ماجستير2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر فواز صبار226226

6ماجستير2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد حسام نوري555939

لوم عالي2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي عبدهللا كريم225980 7دب

ي علي507264 8بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرسعدي ناجر

ي كاظم536198 9بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرسعد ناجر

10بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكررشوان حاتم سلمان223701

11بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرنشوان غانم احمد396301

12بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرقصي محمد زيدان373294

13بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرايهاب صباح عبدالوهاب373256

14بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرنض حميد شاكر226151

ر4916 15بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد علي حسير

16بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان عبدهللا507201

17بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعبد علي حميد373284

18بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحيدر طارق تركي225929

ي علي223299
19بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

20بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرجمال فليح رمل373370

ج536188 21بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر جميل ارزي    

ر عبدالرحيم223630 22بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

23بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد4889

ر372508 24بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمروان بريسم حسير

ر225867 25بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرسمير جاسم حسير

26بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي محمود احمد507235

27بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعامر صالح نايف373341

28بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعالء عباس عايد373229

29بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد نعيم عيدان428205

30بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحسن فاضل حمد225946

31بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرفيصل علي حميد373998

32بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعمار ثامر مهدي536108

ي507218
ى

33بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرسعد اسامة صدف

34بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرنصيف جاسم عبيد5055

ي223592 35بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد رمل حماد

36بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعمر اياد سلمان554313

37بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي احمد رشيد428215

وش507240 38بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعمر عالوي دع



39بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمازن منصور محمد507246

س فواز جداح223783 40بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكران

41بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمهند منصور محمد428150

42بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرصفاء فالح حميد536149

43بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد سلمان373388

44بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعمر سهيل عبدهللا373346

45بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكروليد يونس كريم372233

46بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي حاتم خلف536209

47بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرليث احمد خليل4988

48بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرخالد وليد عبدالمجيد4944

49بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرابراهيم خالد محمود5108

50بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحازم يونس كريم4960

هللا536062 51بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحذيفة عامر خير

ي223713 52بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكررائد صباح ناجر

53بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر حارث عبدالجبار5111

54بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد اياد عبدالخالق225939

55بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال عبدالعزيز373350

56بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرخضر جزاع زغير536120

57بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن لؤي مجيد397126

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكررزاق علي فرحان373247 58دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحميد مجيد راشد559748 59دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكروسيم ضياءالدين عبدالجبار223658 60دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكركمال خالد نجم223667 61دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي سهام رضا4932 62دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل علي223571 63دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرصالح احمد محمود223588 64دب

ر373374 لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحسام حاتم حسير 65دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرنايف مصطاف عبطان536205 66دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعدنان نجم سهيل373234 67دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرسعد صباح محمود535986 68دب

ر احمد4950 لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرباسم حسير 69دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرفريد قاسم ثامر5025 70دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرياش ثامر مهدي536113 71دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعمر سعدون نجم373360 72دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرياش خميس عبد507172 73دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد سعدون نجم556194 74دب

ام محمد536161 لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد دح 75دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر جمال عبدالواحد225314 76دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمثير احمد شهاب536233 77دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي محمد احمد4975 78دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحياوي نجم سهيل373406 79دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر فوزي ابراهيم554366 80دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرسيف سعد نجم226078 81دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد عبيد عزام536125 82دب

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحميد عباس احمد554091 83إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعدي مسير عايد396259 84إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرشعبان كريم جاسم4927 85إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمالك مجهد جيجان507164 86إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرفاضل محمد رشيد4965 87إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرقيس عبدالمحسن علي372289 88إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرثائر محمد رشيد554072 89إعدادي



ي507291 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعالء سهيل صلير 90إعدادي

ول507287 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكروليد محمد هدب 91إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرفراس طالل مصحب507261 92إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد محسن عبد223557 93إعدادي

ر علي396227 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 94إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد شالل374034 95إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرانمار عباس عايد223608 96إعدادي

ي عبدهللا560039 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرزياد صلير 97إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرثابت عبدالمنعم محمودفائز4972 98إعدادي

1دكتوراه2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكربالل ميرس محمدصالح537207

ر4923 2ماجستير2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعمر محسن حسير

3ماجستير2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم احمد428225

4بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم رشيد372681

5بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراوس فائد عبدهللا5106

6بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحامد محسن عبد223687

7بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد صالح حميد223797

8بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمها عبدالكريم نجم4899

9بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمروة احمد ابراهيم223764

10بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكربهاء خميس نجم372647

11بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمروان حمزة فاضل223732

12بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمهمن وهاب عبود224577

13بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراياد نعيم عيدان556620

14بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد علي احمد223543

15بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعمر جمال كريم5038

16بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرزهير محمد شالل5031

17بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرطارق صبحي عباس507231

18بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد حمودي عبدهللا223604

19بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد عارف مدحت5017

20بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراسماعيل سعدون نجم372496

21بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعمر عبد جوير428201

ي536135 22بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم صليير

23بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرياش خالد عبدالقادر372359

ي223626
24بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرسيف سعد هاتر

25بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمهند عماد عبدالمجيد507302

26بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر رافع عبدالكريم223773

27بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكررعد خالد عبدهللا5006

28بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرجمال نارص محي225037

29بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي عامر علوان373312

الدين428174 30بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر قصي خير

31بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصعب جمال كريم222546

32بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرفراس اياد عبدالرحمن373304

33بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحازم حامد سلمان4926

34بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحيدر اكريم جاسم5021

35بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي عزيز رحيم373260

36بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي موس محمد507272

37بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعدوان عجمي علي4939

سان علي عطية4986 38بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراح

39بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعمر عبد غضيب5097

40بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد بدر فرحان5059

41بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرياش حميد محمد226486

42بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحسن حمودي موس5102



ام4917 43بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم دح

44بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكروليد خالد رشيد5064

45بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد صبحي عباس507174

46بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرفهد اياد عبدالجبار507182

47بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد علي223790

48بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر اسماعيل شحان226471

49بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالجبار محمد443255

50بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد طه عبدالواحد223615

51بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد ستار جبار4951

52بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد عصمت عراك5044

53بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد سالم احمد5081

54بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحيدر قسام غدير373221

55بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد مثير فليح561705

ي428211 56بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعدي ناجر

57بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرابراهيم سعدون نجم373218

58بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرسامر محمد مهدي507266

59بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس محمد535992

ر مصحب507233 60بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير

61بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سعد سلومي4997

62بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرياش جبار ابراهيم5000

ي222642 63بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد علي هاد

64بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرسالم اسماعيل ابراهيم4909

65بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحارث خالد علي556642

66بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر سامي محمد225960

67بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعمر محمد عبدهللا5012

68بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق شعالن جاسم373250

69بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعمار جابر عبدهللا507221

70بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد حميد محمد5003

71بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرسيف مزاحم محمد536130

72بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عبدهللا507268

73بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعمر علي حميد373993

74بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرخالد وليد خالد373394

75بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرهيثم ابراهيم صالح5005

76بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكريوسف عامر حميد372170

77بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرطيف ثائر شفيق226119

78بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعثمان عمار عبدهللا5099

79بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرسفيان سعدون فرحان373241

80بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عبدهللا224416

81بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكريحير شالل عبد4987

82بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكريوسف فاروق عبدالرزاق507242

ر4943 83بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي محسن حسير

84بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد محمود عايد536202

85بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد اياد احمد4921

ور اسماعيل ابراهيم554308 86بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكران

87بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرهاشم احمد عبدالواحد428180

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد قتيبة محمد224510 88دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد نارص محمد4925 89دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسن قاسم4955 90دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكربهاءالدين جاسم محمد225842 91دب

ر عبداالمير عبود428185 لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحسير 92دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي محمد لباج507253 93دب



لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد عرير507267 94دب

ي نجم373354
ى

ف لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد شر 95دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرضياء سعد نجم223803 96دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحسن علي عباس225375 97دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحسام عامر عودة561510 98دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي هادي عايز4902 99دب

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعدون فرحان373239 100إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرغيث احمد خليل372649 101إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد عجمي علي222656 102إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرجليل ابراهيم فياض223568 103إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي فارس شالل223752 104إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي عباس عايد225061 105إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل محمد225107 106إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكركمال خالد كامل373264 107إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكركرار حسن علي443181 108إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكريوسف كريم عبدالحسن5013 109إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عباس نجم372367 110إعدادي

ام علي223293 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر دح 111إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرياش عبداالمير عباس4990 112إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالكريم محمد4956 113إعدادي

ي536035 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرامير ابراهيم صلير 114إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد نبيل مزهر223585 115إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد عامر عودة561511 116إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد موس محمد223286 117إعدادي

الدين372440 ر قصي خير ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمعيى 118إعدادي

ر علي507163 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمود حسير 119إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرشمد احمد جاسم507259 120إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكروليد مزاحم محمد536092 121إعدادي

ي443237 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد سهيل صلير 122إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرابراهيم احمد شاكر507191 123إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرصعب اياد عباس556627 124إعدادي

ر محمد373412 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 125إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عباس محمد554299 126إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد اسعد ماجد536052 127إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرسيف باسل شاكر556638 128إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعمر محمد عايد372282 129إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي عباس جاسم222691 130إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعماد فليح رمل373400 131إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعمر خالد تركي222677 132إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل شحان223725 133إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر اسعد رمل223231 134إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرلؤي هادي عالوي225132 135إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد جريان فاضل222716 136إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي عادل سامي373298 137إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر وجدي نوري224380 138إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرطه احمد علي507297 139إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرفارس محمد حسن223263 140إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد اياد عبدالكريم225014 141إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكررسول سعد نجم507158 142إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالسالم محمد222746 143إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد احمد372663 144إعدادي



ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل محمد4966 145إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرزيد عماد عبدالمجيد535964 146إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرهشام حمد عايد372561 147إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن خالد علي223523 148إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم نارص536012 149إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر حميد سعود5110 150إعدادي

ن372638 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرشمد سعد مردا 151إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي صالح حميد225203 152إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسن علي4954 153إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعلي زهير اسماعيل372414 154إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد سلمان223580 155إعدادي

ر طالل خلف223549 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحسير 156إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر شاكر حامد373416 157إعدادي

وب نجم عبدهللا554344 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراي 158إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكروسام حمد عايد372516 159إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكررسول محمد حازم372379 160إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرزيد سعد نجم536090 161إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم علي223756 162إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكريوسف سائر نشمي507289 163إعدادي

ر محمد علي5091 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحسير 164إعدادي

ي507206
ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمصطفر حامد راصر 165إعدادي

يف4935 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرزيد خلف دن 166إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرسيف سعد سلومي226277 167إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرضياء ثائر مهدي225225 168إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد محمد كامل225338 169إعدادي

ي507210 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد محمد هاد 170إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعبدالجليل محسن عبد224640 171إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد محمد احمد372673 172إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ابراهيم حامد372318 173إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمثير قاسم احمد428221 174إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرابوبكر سالم شحان373244 175إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرخضر اركان عباس226123 176إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد سمير كريم507238 177إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد سلمان223584 178إعدادي

ر علي محمد4979 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحسير 179إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمد سالم محمد5114 180إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي علي4982 181إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرفراس فاضل اسماعيل372335 182إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرخطاب عمران خلف554325 183إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعزالدين عالء سبع223661 184إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد خليل نعمة463497 185إعدادي

186بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرسعد سلومي احمد4999

ي223648 187بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعماد كاظم ناجر

188بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمؤيد داود طاهر223290

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكروليد لطيف خضير4894 189دب

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحمد عايد دفار372457 190إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرعدي جليل عبدهللا4929 191إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكراحمد عليوي عباس536139 192إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرناهض محمد فياض397180 193إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرمحمود سعود عبدهللا219711 194إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرسالم محمد فياض397249 195إعدادي



ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادذكرحسن نايف عبد374039 196إعدادي

1ماجستير2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىسهاد سلمان سعود536166

ر226214 2بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىسوسن محمدعلي عبدالحسير

3بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىسحر هشام فؤاد507199

4بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىيرسى عبدهللا سعود5095

ي5087 5بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىسحر كاظم ناجر

6بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىرغد محمد رشيد373366

7بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىباسمة حميد احمد554341

8بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىاالء رحيم موزان507255

ج223650 9بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىهيام حميد لوي    

10بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىمىه عبدهللا نجم507225

11بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىهيام يونس كريم5089

12بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىوفاء عبدالحسن جمعة223280

ر علي225088 13بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىهند حسير

14بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىمحاسن عبداالمير عباس5057

15بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىامال عبد برهي223690

16بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىلينا اركان جهاد554368

ة عبدهللا سليم223605 17بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىنادي

ي374392 18بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىاغصان سهيل صلير

ر غايب458704 19بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىوجدان حسير

ى سعيد محمود223638 لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىبرسر 20دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىرغد جميل غافل5093 21دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىاعتماد قاسم محمد554329 22دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىنغم اسماعيل ابراهيم502145 23دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىسهاد فاروق مناف223533 24دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىسندس حمزه مراح5107 25دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىسهيلة فاضل ياس373253 26دب

ر373286 لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىهبة هادي حسير 27دب

ر مطر373270 لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىشهد حسير 28دب

ي4970 لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىكميلة علي حماد 29دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىيرسى اسماعيل عطيوي554364 30دب

ي443319 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىهاللة علي حماد 31إعدادي

ي4985 يا صفاء صير ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىدال 32إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىايات علي حسون554370 33إعدادي

1ماجستير2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىميس قاسم احمد428189

2ماجستير2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىندى عبدالكريم نجم4896

3بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىاسيل عماد عبدالمجيد507296

4بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىرؤى قتيبة محمد224554

5بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىرشا هادي نصيف5043

6بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىرفل احمد جاسم507265

7بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىرواء ابراهيم احمد223537

8بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىزينب شاكر محمود5066

9بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىنبا محسن صبار223744

بان شحان373280 10بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىنور ذي

11بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىشور عبد علي4980

ر علي397348 12بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىمريم حسير

13بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىبيداء مطلك زغير226250

ي373319 14بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىالزهراء مجيد صلير

15بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىرانية كريم فاضل223219

ي223619
16بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىسارة سعد هاتر

17بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىميس حمود محمد373223



18بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىاسيل جريان فاضل5051

19بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىزهراء سعد مجبل4906

20بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىمروة ابراهيم احمد223541

21بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىسارة كريم فاضل223110

ي507244
22بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىسمية عمار هاتر

23بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىايه رافع عواد225422

24بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىنضال عباس عايد443228

25بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىنورا حمدي جاسم226671

ر مطر373274 26بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىرشا حسير

27بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىساره علي احمد4947

ي223574 28بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىزينب نوري صليير

ر ابراهيم كاظم373300 29بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىهيلير

30بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىدعاء حمد عايد372481

31بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىامال حسن علي4995

32بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىنورا جمال نارص224314

33بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىفاطمة خالد مصطاف4934

34بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىطيبة زياد طارق373378

35بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىرند حازم عبدالرحيم373290

36بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىوسد اكريم جاسم5023

37بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىزينة محمد علي4969

38بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىمروة حسن علي4887

39بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىرنا حسن علي4977

40بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىبان جمال رحمن373385

41بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىمها مطلك احمد4914

ي373327 42بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىوئام مجيد صلير

43بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىايات محسن عبد5078

44بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىلندا ناهض محمد372348

الم نارص محي223283 45بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىاح

46بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىشهد عماد عبدالمجيد507285

47بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىهدير احمد عبدهللا5086

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىشمس محمد فاضل225490 48دب

ر محمد فاروق4958 لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىياسمير 49دب

وع محمد شالل5008 لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىدم 50دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىغيداء حسن حبيب536144 51دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىهناء هاشم فهد219727 52دب

ر عبدالمجيد223553 لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىمها ياسير 53دب

لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىضح كريم عبدالحسن4964 54دب

ر علي223563 لوم2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىهير حسير 55دب

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىزينب صالح حميد5032 56إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىغصون بهاء عطية224275 57إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىهند عجمي علي222736 58إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىاالء ابراهيم احمد224337 59إعدادي

ي علي223518
ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىرفل حسير 60إعدادي

ام536015 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىسارة جمعة ده 61إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىزهراء هادي حسن507250 62إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىسىه سالم محمد224294 63إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىسارة خالد غازي5103 64إعدادي

ي373315 الص سهيل صلير ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىاخ 65إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىعائشة صالح حميد225145 66إعدادي

الم صبار جسام443240 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىاح 67إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىرانيا خالد احمد223582 68إعدادي



ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىاشاء شاكر محمود222795 69إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىضح محمد سلمان223018 70إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىاشواق صباح احمد5028 71إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىبيداء عماد حميد222622 72إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىرسل خالد كامل372453 73إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىريم حسن حميد4948 74إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىطيبة محسن صبار223748 75إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىفاطمه موس محمد223285 76إعدادي

ر فرحان373381 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىميالد حسير 77إعدادي

ر ناهض محمد397149 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىياسمير 78إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىشهد كريم عبدالحسن5035 79إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىنبا حميد كاظم223598 80إعدادي

ر536191 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىاسماء علي حسير 81إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىتبارك محسن عبد222876 82إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىرؤى سعد حمادة556589 83إعدادي

سام عباس نجم223090 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىان 84إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىاالء حمد عايد396119 85إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىشهد احمد عبدهللا5083 86إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىلبير احمد علي5040 87إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىرسل حمد عايد372701 88إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىايثار احمد خلف372220 89إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىاسيل علي سهر554360 90إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىصابرين محمود نوار222604 91إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىتبارك عبدالكريم نجم4895 92إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىسناء ابراهيم محمد396231 93إعدادي

ي373309 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىحال سهيل صلير 94إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىزهراء سعد علي4993 95إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىحال فارس شالل223600 96إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىتبارك كريم فاضل223173 97إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىفاطمة صالح حميد5016 98إعدادي

ر ابراهيم كاظم373322 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىحنير 99إعدادي

100بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىحمدية عايد دفار396235

ي443235 101بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىهيفاء سهيل صلير

102بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىوسن عبدالحافظ عارف5068

ي حمود5100 103بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىايمان خاجر

104بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىمها عبدالرزاق محمود5047

105بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىشيماء فيصل نايف5073

106بكالوريوس2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىسحر عباس عايد443224

ر عبد507252 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىسهيلة حسير 107إعدادي

ي374403 ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىرجاء سهيل صلير 108إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىفاتن خماط حمزة507276 109إعدادي

ة2/ الفرات 122015الكرخ-بغدادأنيىمها عبدهللا داود507274 110إعدادي

1دكتوراه2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمهند قاسم محمد560592

2دكتوراه2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمصطفر عدنان عبدالكريم2704

3دكتوراه2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمنذر محمود خليفة2822

4دكتوراه2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن اسماعيل خليل503059

5ماجستير2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرحسن عالوي خليفة560606

6ماجستير2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد مجيد محمد239261

ر عبدصالح374203 7ماجستير2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

8ماجستير2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن احمد طه560543

9ماجستير2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد معزز اسكندر474575



10ماجستير2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمعاذ عبدالجبار نايف239090

11ماجستير2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمود معزز اسكندر503086

12ماجستير2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرسيف مهند ماجد503073

13ماجستير2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالرحمن متعب474740

ور توفيق374322 14بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرنبيل ان

15بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرشوان مصطفر سعيد474700

ر قاسم علوان474711 16بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرحسنير

17بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد مؤيد رشيد560610

18بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمهند محجن نعمان374554

19بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرسامر غسان اسماعيل2726

ش374290 20بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد عزيز دروي

21بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرليث زهير عبدالرزاق503068

22بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمهند حميد عبد560561

ي474857 23بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالجليل محمدصير

24بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعادل منذر حميد475218

25بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن رجاء نواف374303

26بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعقيل عالء يعرب238756

27بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكررافع عبدهللا كامل503101

28بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرقحطان عدنان منير559722

ر مدحت حامد560774 29بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرحسير

30بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرطارق عبدالواحد شهاب374547

ر559678 31بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرسيف عبدهللا حسير

32بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمود كاظم احمد475154

33بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمود شهاب احمد369910

34بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمهند حميد غدوان239327

35بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد شكيب اكرم374230

اب239278 س فاضل ذي 36بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكران

اس احمد علي503071 37بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرنير

38بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرسيف سعد عبدالمجيد503050

39بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالوهاب فرج560594

40بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرفالح حسن عباس238857

ار راشد239203 41بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد رصر

42بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمصطفر طه يحير242165

43بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمهند فؤاد علي373336

44بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمصعب يعرب غازي374503

45بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرهيثم احمد هالل554009

46بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرخلدون ابراهيم عباس2718

47بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم خضير ثميل374263

48بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرحيدر علي موس373344

49بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرامجد عامر فاهم474868

50بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعمر ابراهيم احمد554118

د صادق سعدهللا242683 51بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكردري

52بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعماد عواد صقر474624

53بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكركريم علي جاسم2724

54بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراحمد عبدهللا خلف474958

55بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرحيدر ظافر محمد474582

56بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعلي شالل غدوان503112

57بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرايهاب نافع بدوي239283

58بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرستار سعيد خطاب374606

سان جاسم475206 59بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعمر اح

60بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد نضال عواد238860



61بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرانمار فاضل شالل503021

62بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمروان عامر عداي474861

63بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرميثاق شالل فرحان374312

64بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراحمد معاذ جواد503057

65بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرايالف نايف عبد503023

66بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرزياد عايد حصو474598

67بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراثير صباح عبدالكريم560624

68بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل شالل503076

69بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرحسام عبدهللا خليفه503051

70بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد سليم محمد2739

71بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرممدوح عبدالحميد اسماعيل374615

72بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل جواد238963

73بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي عذاب474941

74بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكررامي محمود نارص475123

75بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعمر اياد جهاد475210

76بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرخضر عالء خضر560619

77بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرقيس عبدهللا عواد475112

78بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعمر ثائر خليل503015

79بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرسنان ثابت عبدهللا474585

80بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم نصيف474853

81بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد فخري عبدالحميد475212

82بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرحسن عالء يعرب238843

83بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكروليد رافع صالح474840

84بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم محمد373338

85بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكررائد علي فرحان474746

86بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعثمان عبدالرحمن احمد474589

87بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد يوسف احمد560638

88بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرحسن علي عبد503012

ون374550 89بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعلي ابراهيم مره

90بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمصطفر لؤي كامل238836

ر فخري عبدالحميد474900 91بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرالحسير

92بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرهادي خليفة غاطي374619

93بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد هالل حمد474963

94بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراحمد حاتم كريم374515

95بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعمر نوري علي536909

س مالك عبدالحميد560617 96بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكران

97بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكربكر عبدالنارص عدنان374524

98بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكريونس احمد كاظم238934

99بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرسنان اسماعيل سلمان560556

ر2807 100بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرباسم علي حسير

101بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعلي عزيز فيصل503110

102بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراسماعيل سعد مجيد474804

س صباح مجيد560611 103بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكران

104بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمروان سامي عبد374506

105بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراحمد نصير عبدالكريم503063

106بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكروائل توفيق حميد474695

107بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد نجم عبد239273

108بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد فائق241881

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعمار سمير جبار374235 109دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعالء محمود عباس474666 110دب

ر475148 لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد ياسير 111دب



لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرثائر حميد غدوان2705 112دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالمنعم حميد374540 113دب

يس عيفان475127 لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرابراهيم ادب 114دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرخطاب فزع هداب475016 115دب

ي محسن475059 لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعلي خير 116دب

ع عبدالحق560626 لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكروليد ودي 117دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعباس خالد عباس238794 118دب

ر عالء محمود475019 لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرحسير 119دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمضر عجيل احمد374567 120دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمصطفر مازن غازي373473 121دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرسلوان اسماعيل سلمان475220 122دب

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرماهر صالح مهدي475229 123إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعدنان عدنان عبود239008 124إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرحميد خلف جسام239310 125إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرطه فراس اسعد560789 126إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراحمد محمود شكري474606 127إعدادي

ر475168 1ماجستير2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد عبداللطيف حسير

2ماجستير2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمصطفر نزار داود474913

لوم عالي2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراحمد هاوزين كمال474984 3دب

4بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرحمن كاظم374318

ر373364 5بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراثير عاصم حسير

6بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعمر علي حميد475225

7بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعمر صادق عبد2821

ر374525 ر طه حسير 8بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرياسير

9بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعلي خضير محمد239145

10بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرايهاب احمد عباس374340

11بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرافع سبع2716

ر560830 12بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرايمن مالك حسير

13بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعثمان رافد فؤاد2751

14بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرخالد عدنان عرب374556

15بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرقتيبة عدنان عرب475033

16بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكريحير مجيد محمد239254

ر طه474723 17بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ياسير

18بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعمار فاضل شالل503103

19بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعبدالمجيد حمد عبدالمجيد2740

20بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرقيس علي حمود475056

21بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرحيدر شالل غدوان503108

22بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق حميد عبداالمير373332

23بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد منعم عباس474906

24بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراحمد صادق عبد2817

ام شحاذة238957 25بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراسامة دح

26بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرسعد فاضل عبيد560566

27بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكروائل احمد عباس561065

28بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمهند عبدالجبار عطوان560634

ر374520 29بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرليث صبحي حسير

30بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراحمد علي جديع560548

31بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراسامة وعد محمود475048

32بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد ظافر محمد474684

فقار سعد مجيد374208 33بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرذوال

34بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد طه2800

35بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراوس لؤي غسان474970



36بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعمر ظافر محمد474813

ي محمود نارص374195
37بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرهاتر

38بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمهند رياض احمد239276

39بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعلي احمد عبدالواحد503079

ر حمدون حميد474919 40بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرحسير

41بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرميثم ماجد عياش2753

42بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد2815

43بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد هشام اسماعيل560579

44بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد وحيد2755

45بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراوس علي محمود503016

46بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرصفاء شالل غدوان474679

ي243276 47بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرثائر فؤاد هاد

48بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد علي سامي560645

49بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح عبد560597

50بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراحمد غازي متعب475180

51بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد مازن عبدالحميد560605

52بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراوس صباح فرحان238762

53بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراثير فؤاد عبدالرحمن374512

54بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعبدهللا طارق جاسم238786

ر503075 55بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكربالل حمدي حسير

56بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرابراهيم ثائر خليل503041

57بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرغيث عادل جبار503092

58بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال عباس503105

59بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد رشيد محمد239332

60بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالجبار نايف2745

ي503017 61بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرسنان طالب صير

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعمر عدنان عباس560546 62دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرياش عمار ثابت503070 63دب

ر374529 لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعمار طه حسير 64دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد رحيم علي474690 65دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعمار مهند محسن243238 66دب

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراحمد علي حميد2749 67إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمود نبيل محمود474638 68إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرنائل مجيد حميد243074 69إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد هارون2750 70إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكروميض نصيف جاسم2728 71إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد عماد سلمان374580 72إعدادي

ر طه502973 ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرابراهيم ياسير 73إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرايمن احمد صباح560609 74إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرهمام علي جديع560836 75إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكركرار ابراهيم محمد475152 76إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالجبار عبدالرزاق241496 77إعدادي

ي475032 ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرايمن مؤيد هاد 78إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرزياد طارق خالد463366 79إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن هادي محمد241535 80إعدادي

ي2748
ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرسنان لؤي لطفر 81إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرنض ظافر طه503034 82إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراسامه سالم سلمان560577 83إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرابوبكر حمد عبدالمجيد239230 84إعدادي

ي243040 ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرياش فؤاد هاد 85إعدادي

ي560563
ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكربالل لؤي لطفر 86إعدادي



ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد عبيد475177 87إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرابوبكر خالد مولود502992 88إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرهاشم عالء محمود474507 89إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمصطفر ابراهيم احمد502180 90إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعدنان قحطان عدنان560570 91إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرحسن بدري عبدالرزاق475036 92إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم سعيد239324 93إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرابراهيم جمال خماس374532 94إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعبدهللا مالك عبدالحميد560802 95إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن رفعت محمد560602 96إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمصطفر فيصل جاسم474544 97إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد طالب عباس241778 98إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعبدهللا مظفر شالل560813 99إعدادي

ر مصطفر علي474628 ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرحسير 100إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكراحمد عيد تركي238790 101إعدادي

ر رياض241460 ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرابوبكر حسير 102إعدادي

ر474793 ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد سمير حسير 103إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعباس عبدالجبار حميد502996 104إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرمحمد حمد عبدالمجيد241986 105إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرفهد رائد رياض2735 106إعدادي

107ماجستير2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرعمر صباح مجيد374583

108بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرنذير يوسف علوان2706

109بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرهيثم رافع شاكر373408

ح حميد242991 ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادذكرهيثم داي 110إعدادي

1دكتوراه2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىتغريد عبدالقادر علي2709

ر5622 ر حسير 2ماجستير2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىشعوب ياسير

3ماجستير2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىريم نهاد عبدالكريم238766

4بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىوفاء كاظم سلمان374188

5بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىفداء عبدالجليل عبدالكريم239055

6بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىهيام عزيز فرمان475203

7بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىرجاء سبع خميس559747

8بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىزينة نوري عماش503066

9بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىخولة حامد مدحت239338

10بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىبان صادق سعدهللا242647

11بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىميسون جسام خلف2710

12بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىليل جرو خميس503010

13بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىعبير عادل فاضل559739

14بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىزينب فائز عبداالمير374571

15بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىسندس خميس حسن2809

16بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىنجوان نجم عبدهللا238808

17بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىابتسام شاكر محمود559639

18بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىشيماء حاتم عبدعون374543

19بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىتغريد حميد عبد560549

20بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىرواء عدنان عبود239190

يا محمدساطع نعمان374223 21بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىدال

22بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىحفصة عبدالستار نجم238801

ي ابراهيم374282 23بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىعال حرتر

24بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىفرح عبدالعزيز نصيف240180

25بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىنور حميد عبد474772

26بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىرفاه سالم حميد560621

ام فرحان475246 27بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىابتهاج دح



28بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالحميد رشيد475044

29بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىشيماء علي خليل474651

30بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىزينب طه ابراهيم239227

31بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىهدى غالب رشيد374285

فت سامي صالح475141 32بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىمير

33بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىعلياء عبدالحميد يوسف474800

34بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىندى حمود عكاب474593

35بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىاالء خلف غاطي560637

36بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىنمارق عبدالوهاب عبدالرزاق239340

37بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىهبة اكرم عبدالغفور503045

38بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىمريم عبد النارص علي474845

39بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىحمدية لطيف محسن474289

40بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىامال ابراهيم محمود238968

41بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىنوال خميس غزال474893

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىبتول محمد صالح2808 42دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىسعاد عبدالواحد حمد391427 43دب

ر373372 لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىاسماء علي حسير 44دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىساجدة شكوري فرج374595 45دب

ر373369 لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىشيماء علي حسير 46دب

ب عبدالحي2711 لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىنىه ادي 47دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىهناء حمود مسلم374565 48دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىسلوى جاسم محمد374293 49دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىشيماء مؤيد حافظ374609 50دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىنشوان نجم عبدهللا238813 51دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىاالء حكيم عبدالرزاق475104 52دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبدهللا مريوش374535 53دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىكفاح شمال فرحان374240 54دب

ر عجيل474673 لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىابتسام حسير 55دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىوفاء لطيف محسن239148 56دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىنور صبحي رشيد559682 57دب

وب اسماعيل374257 لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىاالء اي 58دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىميادة فتحي محمد2727 59دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىفاطمة طه ابراهيم474831 60دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىرغد خليل ابراهيم475107 61دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىرنا نجم عبد560703 62دب

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىايات سعدون نجم503081 63إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىسوسن داود عبود560545 64إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىبان عبدالكريم حسن503116 65إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىانتصار حسن عباس475118 66إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىوداد عباس كرمش2742 67إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىايمان مجبل صالح559744 68إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىكرامة احمد مجيد2738 69إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىميسم قاسم مكي2804 70إعدادي

ي242143 سام عالءالدين حمود ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىان 71إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىسعاد لطيف محسن239252 72إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىابتسام عبود سلمان561068 73إعدادي

1دكتوراه2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىاشاء طه ابراهيم2759

2ماجستير2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىشمس فراس محجن475024

ر475159 3ماجستير2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىاسيل عبدالحميد حسير

4بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىرهام ابراهيم عباس474808

5بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىهانا هاوزين كمال373483



6بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىشمس ثابت عبدهللا474603

ر احمد239167 7بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىدعاء حسير

8بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىغفران غازي متعب475166

9بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىميسم هشام اسماعيل560648

10بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىزينب وليد خالد2732

11بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىدعاء عبدالجبار شهاب475197

ي239239
ر

12بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىلبير حمدان كاف

13بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىرفل ليث عبداللطيف503098

14بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىزينة محمد عبدالقادر503084

15بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىحنان خالد جبار537243

16بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىعائشة ايمن عبدالمجيد2802

17بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىنور علي حميد238848

18بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىسمر رافد احمد560641

19بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىامامة عبدالستار رشيد560696

ي503126 20بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىمريم جالل حمود

21بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىنور نصيف جاسم374562

22بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىالهام هشام اسماعيل560651

23بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىهدير صباح سويدان242735

ي560574
ى

24بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىجهراء عبدالرحمن ارزوف

25بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىمريم هشام اسماعيل560633

26بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىنور ايمن عبدالمجيد2806

27بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىروزان شوان مصطفر474719

28بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىهبة هادي محمد239131

ي اسماعيل238745
29بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىشهد حفطر

30بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىميس ابراهيم عباس474876

31بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىحفصة صباح مجيد374587

32بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىميسم نوري عبدالعزيز474609

33بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىسارة رياض احمد239172

34بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىسحر علي محمود2813

35بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىرنا غازي متعب475186

36بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىصابرين محمود احمد243170

وق علي فياض238838 37بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىشر

ر احمد239128 ية حسير 38بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىدان

39بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىرند عادل عبدالكريم2721

40بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىرؤى مؤيد حسن2747

41بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىسحر عبدالحكيم داود391417

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىحنان عادل عبدالكريم560629 42دب

ي2810 لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىنور عامر حمود 43دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىنور نوار هشام560654 44دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىعبير محمد محمود474631 45دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىرغدة عبدالودود عبدالجبار239234 46دب

لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىهبة اياد عبدالكريم238774 47دب

ي242111 لوم2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىمريم عالءالدين حمود 48دب

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىميتا احمد عياش503037 49إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىاروى عادل عبدالكريم241450 50إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىهبة عبدالجبار شهاب475190 51إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىمالك سالم سلمان560587 52إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىريام فالح حسن474732 53إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىزهراء منذر طاهر560765 54إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىضح عامر رحيم474251 55إعدادي

ي اسماعيل2744
ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىزينب حفطر 56إعدادي



ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىايثار عادل جبار560847 57إعدادي

ر وليد خالد242022 ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىحنير 58إعدادي

ر474787 ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىروان سمير حسير 59إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىتبارك سعيد سلمان241686 60إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىمروة خالد ابراهيم2811 61إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىمينا ابراهيم شكر503135 62إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىهدى اياد عبدالكريم241429 63إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىرغد لطيف محسن239137 64إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىمريم محمد خضير239302 65إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىاية عامر رحيم475235 66إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىسارة محمد ازهد242391 67إعدادي

نا رافد احمد560778 ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىدي 68إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىجمانة مازن صباح373328 69إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىبسمة محمد ازهد242511 70إعدادي

ر560571 ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىهبة سامي ياسير 71إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىزينب ابراهيم عباس242595 72إعدادي

ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىزينة ابراهيم شكر502974 73إعدادي

ي فليح243324
74بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىاشاء احمدحفى

75بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىرغد غالب سلمان373397

76بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىرضية صالح حسن516300

ى جبار خزعل238753 77بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىبرسر

78بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىايناس خالد عارف238852

79بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىعلياء يوسف ظاهر374590

80بكالوريوس2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىسناء حاتم عبدعون475040

ر560554 ة2/ المعتصم 122019الكرخ-بغدادأنيىشيماء ابراهيم حسير 81إعدادي

1دكتوراه2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد عبد خضير419634

2دكتوراه2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحيدر طه عبدالرضا322014

3ماجستير2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد عذاب زغير560008

ي عناد557805
4ماجستير2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرقصي ثاتر

5ماجستير2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر عبدالرزاق هضم321947

6ماجستير2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرموفق مجيد ابراهيم428440

7ماجستير2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرنبيل جمال كاظم557829

ر ستار عبيد322027 ر 8ماجستير2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمير

لوم عالي2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرابراهيم علي محسن320482 9دب

10بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي عبدهللا غضيب445861

وب زكي سعيد445856 11بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراي

12بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكروليد خالد محمد445895

ور سالمه سعد445927 13بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكران

14بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحمد كطران حمود325943

15بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكروليد خالد جودة557802

16بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحيدر حميد قاسم462723

17بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد كريم جلوب43401

18بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحميد عبدمسلم فاهم322048

19بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكربسام ميخائيل يلدا445925

20بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرجواد كاظم عبد323394

21بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرامير خليفة فرحان559992

22بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان كاظم322118

ي445945 23بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسامي محمد عبدالنير

24بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرصباح هندي صير560023

25بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرجعفر حميد قاسم462717

26بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكروزير سفاح متعب445848



ر419541 27بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرغزوان محمد حسير

28بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم فالح319278

29بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعالء حسن جاسم517633

30بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي مطرسر ماهود41847

31بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرصالح عباس محمد322075

32بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكررائد سلمان حمزة419908

33بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكروسام ساري جنيد323768

34بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي جمعة محمد451690

35بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراسامة حاتم مخلف445910

36بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعمر محمد هاشم557832

37بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسامر عبدالجليل عبد559980

ر زاير43583 38بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمشتاق ياسير

39بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرفؤاد مهدي حنش322008

40بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسيف عبدالرزاق محمد41740

41بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالمهدي عذافه445916

42بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعمار صباح شهاب322116

43بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكربشير كاظم هيجل445891

44بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسن كاظم علوان42995

45بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرفؤاد نارص محمود42975

46بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمصطفر قاسم عبيد42274

47بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمهند فيصل حسن320543

48بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرامجد محمد حسن560002

49بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي ضياء جاسم560026

50بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالرزاق كريم419768

51بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعقيل ياش نعمة322085

ج445881 52بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد سامي دوي    

ر43524 53بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد وليد حسير

54بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرانمار حسن اشعيل326343

55بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرزيد عدنان عبد الرحمن419761

56بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرامير عبدالرحمن جواد451638

57بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمصطفر فتحي حمزة445888

58بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسن احمد قاسم319273

59بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمد محسن43506

60بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعباس حاتم عبد43356

61بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي مشتت محسن322090

ر عبدهللا محمود419527 62بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسير

ر ربيع سلومي559972 63بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرياسير

64بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسيف حميد سلمان326228

65بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراثير مهدي جميل321953

66بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد عادل حسن41733

ي557864
67بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم راصر

68بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكربارق نجم عبدالزهرة445857

69بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحمزة عباس مطرسر43650

70بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد نائل حسن326152

71بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد عبدمسلم فاهم319263

72بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمهند رحيم نصيف559949

73بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسيف فواز عبيد322148

74بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد جليل هاشم43123

75بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرايرس عصام امجد419462

ي جباري43531 76بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرليث صير

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرقاسم حسن طعمة420916 77دب



ف419839 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعباس سعدي اشر 78دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرجواد كاظم زرزور43067 79دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسعد علي محيبس463485 80دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرفالح حسن جاسم560001 81دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسعد خالف كاظم41789 82دب

ب560037 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرفرحان حمد دري 83دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد مخلف فياض322107 84دب

ر عمران43175 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرغازي حسير 85دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحيدر صالح محمدحسن420454 86دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسيف صالح مهدي325829 87دب

ي سلمان حسون559947 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرصير 88دب

ر سعد خالف41782 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسير 89دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي يوسف فرحان322614 90دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرامجد عادل عباس43049 91دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد ستار عبيد322010 92دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكريوسف سامي هاشم326089 93دب

ي560034 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي فالح سواد 94دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي احمد ابراهيم321912 95دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمصطفر بسيم عبدالسميع557830 96دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرقيس نجم عبد420861 97دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرجالل مظفر شاكر42009 98دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمصطفر عامر سمير43467 99دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرخالد عالء جير557835 100دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرحمن حبيب444909 101دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحيدر علي خضر325966 102دب

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمهدي صالح عبدالحسن43024 103إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسعد ابراهيم هالل559996 104إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعبداالمير حاتم عبد43613 105إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد سامي جميل325885 106إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرفالح حسن هجيج322023 107إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد خضير عباس419872 108إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكربشير مجيد سليمان43311 109إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكركرار صبار زايد451675 110إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسيف سليم حميد43275 111إعدادي

ر559973 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحمدي مهدي حسير 112إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق حبيب444916 113إعدادي

1ماجستير2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن سعدون علوان41669

2بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمصطفر مالك غزال42918

3بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحمزة داود مطلق326203

ج43028 4بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسام ابراهيم دوي    

5بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحيدر ستار عبيد319172

ر عصام محمد444918 6بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسير

7بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد صابر عناد43168

ر صباح رشيد320505 8بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسير

9بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعباس حمد متعب559954

ر سالم موس324571 10بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسير

11بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراسماعيل سعد اسماعيل43393

ور محمدحسن322080 12بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكروئام ان

ر علي عويد320520 13بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسير

يم43097 14بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرياش محمد ارح

15بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد طه ابراهيم559990



ي419643
16بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعمر وليد غير

17بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسيف محمد صبحي326041

18بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكروليد حسن مزعل326358

19بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي علي حبيب43013

20بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي مزعل مشتت41808

21بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالقادر حالوب43544

22بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسن صالح حسن41799

ي43143 23بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرصالح صباح هاد

24بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد حامد حسن43186

ر326307 25بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحازم عقيل حسير

26بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي داؤد احمد42359

27بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد سيد عبد43605

28بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعادل زاير سعيد42025

29بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسيف سعد توماز322060

30بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسالم محمد عودة43295

31بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد جواد فاضل322120

32بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعصام صالح جهاد41698

33بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرضا كمر322241

34بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن فالح320497

35بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد هيثم منصور557860

36بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمهند قيس عبدالكريم420370

37بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكروليد فرج احمد43233

38بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرحيم عمار559983

39بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراسامة جبار فرحان320528

وب زكي42244 40بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرجمائل اي

41بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد داؤد احمد42227

42بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي عامر حكمت559978

43بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحيدر ثعبان جودة445893

ج43591 44بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز ابراهيم دوي    

45بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمود عدنان حذيفة326165

46بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكررسول عبدالقادر حالوب319219

47بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد مظفر شاكر42016

ر صباح شهاب322112 48بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسنير

49بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراكرم جمعة محمود90614

ي اسماعيل عبيد42381
50بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحفى

51بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي اسماعيل موس43623

52بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمود حاكم428798

53بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكركرار محمود حاكم428613

54بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم محمود43061

ر عالء محمود323651 55بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسير

56بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمصطفر خلف حمود419496

57بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان سالم559945

58بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسن غالب حسن41714

59بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرسول جاسم560028

ي325980 60بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد سهيل حماد

61بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد ضياء عبدالزهرة322208

ي321907 62بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمصطفر شفيق حمود

63بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحيدر فؤاد جميل419812

ر حمزة حالوب43042 64بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرياسير

65بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسيف طه نايف43325

66بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمهند حميد كاظم560010



67بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمازن مالك غزال323338

68بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم كاظم326073

69بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد حمزة حالوب42987

70بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسيف جاسم محمد444793

71بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحيدر حميد كوكز445912

72بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرشجاع قاسم صير419562

73بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسعد جبار عكيب557837

74بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعباس علي نارص445890

ر325999 75بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحيدر يوسف حسير

76بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي عماد جاسم557826

77بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمهند خليل عباس42089

78بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعبدهللا راغب فيحان319256

79بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسامر قاسم خضير43159

ر42143 80بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد اكرم حسير

81بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز داود خلف445860

82بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرياش خضير عباس560011

83بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمهند نزار كاظم420341

84بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكربالل جهاد سلمان451555

85بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعمر محمد مصطاف560005

86بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرامير عصام امجد445923

87بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمروان ابراهيم حالوب420546

88بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي يوسف موس326226

89بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكررعد عبدالكريم عبدالخضر41683

90بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار عكيب559987

91بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسجاد علي حسون325932

92بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعثمان اياد حمدان42032

93بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمصطفر ناظر جداح419751

94بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعمار خالد خلف43241

95بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد يعكوب يوسف43300

96بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرليث سعد اسماعيل43320

ر غضيب41812 97بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحسير

98بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرخالد ابراهيم خالد419422

ي480433 99بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمصطفر طه ناجر

100بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد مجيد هند42052

101بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد صاعب كاظم419729

102بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعمر حسن هجيج322123

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمهيمن فاضل عباس322129 103دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد جاسم319197 104دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد علي322039 105دب

ي محمد43351
لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد غير 106دب

ر445883 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمنذر صدام حسير 107دب

ي43003 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمهند احمد ناجر 108دب

ي445882 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكركاظم ناظم عبدالنير 109دب

ي322290 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرنارص عبدالكريم هاد 110دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمصطفر يوسف موس322769 111دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي ماجد حميد322817 112دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عبدهللا419438 113دب

ي322052 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعالء غالب حماد 114دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسامر حالوي عجمي41705 115دب

ر560025 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد فالح حسير 116دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي رعد خالف451629 117دب



لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل حسن42037 118دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكركريم سعدون علوان41640 119دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكررسول ستار عبيد41803 120دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرياش فالح هندي445864 121دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكروسام قاسم خضير43153 122دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمشتاق رياض جمعة326234 123دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكريزن محسن علوان322391 124دب

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكركرار جاسم كاظم451548 125إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي عامر طالب326883 126إعدادي

وب كريم حمزة43380 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراي 127إعدادي

ر رياض علي419800 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسير 128إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر سليم جدوع560021 129إعدادي

ي322154 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسفيان طعمة عريير 130إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح مهدي326109 131إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد عماد عزيز42151 132إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمخلد رحيم نصيف322030 133إعدادي

ي322013 وب محمود غرتر ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراي 134إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرانمار عبدالرزاق كريم445924 135إعدادي

ر علي42112 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 136إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي جمعة محمود429081 137إعدادي

ي جباري319211 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي صير 138إعدادي

ر322024 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسير 139إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكريونس قاسم حالوب319250 140إعدادي

ر322063 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسام علي حسير 141إعدادي

ل43424 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرامير نامق عاد 142إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمثير هادي ظاهر517722 143إعدادي

ج326284 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسام الدين سامي دوي     144إعدادي

ي480288 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرابراهيم طه ناجر 145إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرزيدون صباح مهدي322221 146إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمد علي419894 147إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي عماد ستار322045 148إعدادي

ي321927 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحازم كريم عريير 149إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرامير عامر حسن43494 150إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرواثق عجيل خلف322093 151إعدادي

ي445909 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي منهل عريير 152إعدادي

ر ناظم جداح445908 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمعيى 153إعدادي

ر322134 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسن علي حسير 154إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرابراهيم نجم عبدالزهرة445858 155إعدادي

ي557858
ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكريوسف محمد راصر 156إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد مجيد سليمان43387 157إعدادي

والفضل احمد سهيل43370 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراب 158إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرشمد نصيف جاسم445907 159إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحميد ماجد حميد42170 160إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرليث ضياء عبدالحسن445928 161إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد رياض علي557793 162إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر مثير محمود559966 163إعدادي

ي559994 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد عادل حماد 164إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعدنان محمد سلمان43452 165إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي حميد عرنوص324763 166إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي جبار ملبس322328 167إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد عباس42136 168إعدادي



ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي ظافر عبدالزهرة557854 169إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرصباح علي عبد419622 170إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراكرم قاسم حالوب319241 171إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم كاظم322109 172إعدادي

ل323615 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي رحيم داخ 173إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمصطفر كاظم سعيد559952 174إعدادي

ر علي41748 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حسير 175إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد محمود ابراهيم445919 176إعدادي

ي428575
ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد ثاتر 177إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعباس بالل علي560013 178إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكركرار رحيم نعمة428596 179إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عمار حاتم320383 180إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعمر محمد اسماعيل43502 181إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عبدالرضا كمر560035 182إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرصهيب نزار علي445850 183إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرباسم محمد عودة326103 184إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم حسن451662 185إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكربركات فاضل سلوم451678 186إعدادي

ي325975 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمؤمن وحيد عبدالهاد 187إعدادي

ر علي42352 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرامير حسير 188إعدادي

ي جسام451618
ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي راصر 189إعدادي

ر559964 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد ضياء عبدالحسير 190إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرابراهيم صباح جاسم445898 191إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحيدر قحطان فاخر324048 192إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعباس اسماعيل جعفر326220 193إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرموس الكاظم احمد سعدي559962 194إعدادي

ر جواد43484 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرصفاء حسير 195إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمرتصر طه ابراهيم559977 196إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرهمام صالح رحيم326021 197إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرزيد ابراهيم موس420697 198إعدادي

ي41830 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعمار جبار العيير 199إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسجاد عبدالكريم محمود420817 200إعدادي

ر سالم419920 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 201إعدادي

ر عباس موس42388 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسير 202إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرنمر قتيبة عبدالرزاق323330 203إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالكريم حسن419505 204إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكركرار سعد جاسم557859 205إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرشمد محمد صبحي322015 206إعدادي

ر سليم هاشم326292 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسير 207إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحسن سعدون طحيم420406 208إعدادي

ر عبدهللا445852 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراسامة تحسير 209إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرسجاد علي لفته428977 210إعدادي

ي42159
211بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعماد عزيز جوتر

212بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراياد محمد حمد517694

213بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعلي فيصل عبدداود321981

214بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد سعدي محمد559950

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكروسام محسن عاجل419780 215دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرجاسم كاظم رسن41675 216دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرشمد جبار فرحان320536 217دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرحيدر صالح داغر41762 218دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكروليد مجيد سليمان43414 219دب



لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعالء هندي صير445862 220دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعبدالسادة رحيمة عبود419790 221دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعباس جبار شذر419487 222دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرلطيف جاسم كاظم419828 223دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرهشام زهير هاشم42103 224دب

ي41841 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكراحمد خضير هاد 225دب

ر جبار حسن322142 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعبدالحسير 226دب

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرمعد خالف كاظم41835 227إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادذكرعباس سعدون كاظم42057 228إعدادي

1ماجستير2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىخولة حميد صبح463469

2ماجستير2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىلطيفة كريم صالح326352

ر322175 3بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىامان عبدالرزاق حسير

4بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسلم عباس محمود420827

5بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىوفاء فرهود عطشان428884

6بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىميسون صالح حسن322086

الص فرحان كاظم42955 7بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاخ

ي559998
8بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاسيل مطلك تفى

9بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىفردوس عبدالخضر جابر445929

موش420926 ج فاضل ده 10بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاري    

ي عبيد451681
11بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىهيفاء هاتر

ام كاظم451696 12بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىشذى عبداالم

ي جابر517753
13بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىبتول شمحر

14بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىفاتنة خالد عبدالكريم322028

15بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىكريمة جاسم محمد43104

16بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىمروة عماد جاسم557822

17بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنجالء عباس شايع559976

18بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىشيماء رحيم عطوف322996

19بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىريمة طالب قاسم445854

20بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاشاء سلمان رشيد322097

ى عبداالمير حربوش322070 21بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىبرسر

22بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىميرس صبيح جاسم42296

23بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنضة هيل فتيخ42365

24بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىازهار مشتت محسن560020

25بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىزينة صالح مهدي42966

26بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرواء جميل خربط322741

27بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسعاد نارص عباس42912

28بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىشيماء ناجح دفار322016

29بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرغد صالح جاسم451566

30بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىمروة صبيح راشد320445

31بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسعديه رحيمه عبود428991

فال خضير عباس321951 32بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىان

33بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىخولة علي حبييى445896

34بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسيناء اسماعيل محسن326251

35بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىبان جمال خضير42936

36بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسحر صالح مهدي326115

37بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىحوراء عبدالمهدي عذافة445915

ي322250
38بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنور ضياء راصر

39بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىمنتىه حسن خليف552536

40بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسارة صالح منعم418560

ح مهدي557827 41بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنغم راب

42بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىكوثر كوثر ياش559997



43بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالحسن ساجت41771

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىفضيلة محسن عباس419716 44دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىامل كاظم تعيب322083 45دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىخالدة عبدالجبار فياض559969 46دب

ي320399 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىايمان جبار العيير 47دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاشاء فليح حسن419677 48دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىافتخار عبدالكاظم خضير322036 49دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاشواق جوهر صفر43564 50دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىانتصار خلف حمود326048 51دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىافتخار محسن حمزة323733 52دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاشاء تركي مهدي326338 53دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاشاء محسن حمزة445931 54دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسارة صالح مهدي321942 55دب

ام كاظم90429 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبداالم 56دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاسماء سعدون يرس42900 57دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسناء خليل عباس322125 58دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىايناس فاضل عباس43257 59دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىليالي غالي مهنا322066 60دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىميثاق مهدي جاسم560000 61دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىايمان داود محان420575 62دب

ة جعفر جارهللا451646 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنادي 63إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسناء احمد خلف419515 64إعدادي

1دكتوراه2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىمروة غازي محمد42083

2بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىزهراء فالح عطيه326129

واج عامر جبار41710 3بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىام

4بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسحر يعقوب يوسف322004

5بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنورة قاسم عبدهللا320573

ر42044 6بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنرجس ماجد ياسير

7بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىدعاء سعد مهدي322138

ي43129 8بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاية صباح هاد

9بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىهبة سليم هاشم42073

10بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنور صاعب كاظم321989

ة حميد عرنوص43476 11بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنادي

ة خليفة فرحان319227 12بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىامير

13بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىحوراء مزعل مشتت41817

14بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالرحيم عمار559985

15بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىايمان ماجد حميد42339

16بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىروان رعد عباس419886

17بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاشاء سعد مهدي322041

18بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنرسين فالح مهدي445921

19بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنور صباح جاسم42097

20بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىطيبة عبدالستار جبار445914

ر علي42212 21بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنور حسير

22بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىمريم صالح مهدي326159

23بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىمريم رعد عباس322025

24بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىزهراء رباح غضبان322160

25بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىعذراء فارس تركي41778

26بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىشيماء فليح حسن90039

27بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرشا احمد عبود42014

ج42149 28بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىعلياء ابراهيم دوي    

ي323411 29بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسمية هادي سواد



30بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرشا فائق علي419693

31بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرسل جهاد سلمان451586

32بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاسماء خلف غالي43431

ر شيال326006 33بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىزينب حسير

34بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرقية فوزي علوان42180

35بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىدعاء يوسف موس326211

36بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىفضيلة رحيم نايف42198

ر ضيدان420897 37بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى حسير

ل43079 38بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىصابرين قاسم داخ

39بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىزهراء عاشور كاظم326275

ر319201 40بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى احمد عبدالحسير

41بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسارة حامد حسن322100

42بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنور كريم عبود43555

هللا419738 43بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىدعاء قاسم خير

44بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرسل اسماعيل موس420712

45بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىزهراء احمد مجيد324098

46بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىايناس فاضل كامل42312

47بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنور سالم موس322150

48بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىمير حميد عرنوص326185

يا احمد عبد445900 49بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىدال

ر419476 50بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىفرح محمد حسير

ر418762 51بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنجاة بركات حنير

52بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالستار عزيز43576

53بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرجاء جبار ملبس43515

54بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىغفران عماد جاسم557823

55بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرشا كاظم سعيد560018

56بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىمريم معد جاسم41722

57بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىوالء معد جاسم41718

58بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسندس غالي مهنا43667

59بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنور رحيم زاير42266

60بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىتمارة عبدالرزاق محمد559956

61بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسمر عدنان غضبان42128

62بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنور عذاب درع41693

63بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىهبة مزعل مشتت41822

64بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسارة عبدالرحمن علي445920

65بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىتغريد بالل علي560015

نا رحيم نعمة428385 66بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىدي

ي عبود324059
67بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىازهار تاتر

68بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاسيل ماجد حميد42949

69بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىدالل وليد فليح419610

70بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدالرضا صادق324621

71بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىهبةهللا كريم علوان326200

ر مزهر321917 72بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسارة حسير

73بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىهبة حامد حسن43212

74بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىهدى جميل بري  ىهي326059

75بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسمية رحيم جلوب322311

76بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسحر معد جاسم420306

77بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرسل محمد حسن445887

78بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىغفران عيىس تعيب43037

79بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىفاطمة فوزي علوان42191

80بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسيماء طالب كريم322007



81بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىهديل محمد عبد323895

82بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىهديل خماس كطافة42320

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرجاء غالي مهنا43672 83دب

ر قاسم محمد41794 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرنير 84دب

ر طالب عذافة42291 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرنير 85دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرفل جهاد سلمان445878 86دب

ق عبدالرسول جاسم560032 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاستير 87دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىميس حسن حمزة319208 88دب

ب وهيب حميد445899 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىييى 89دب

ي324077 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسام ناجر 90دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرسل جاسم محمد321962 91دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىهديل قاسم محمد326188 92دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىلطيفة جمال خضير326333 93دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىعلياء نجف فليح322367 94دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىهبة كريم صايغ420804 95دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرجاء حسن حمزة322019 96دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىصفاء احمد علي322348 97دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىبراء يعقوب يوسف43336 98دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىمروة محمد تاية42253 99دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسارة جاسم محمد321971 100دب

ر طالب عذافة42285 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىحنير 101دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنور عقيل طاهر42373 102دب

اس فاضل عباس320563 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنير 103دب

ين شمال محمد560027 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىشير 104دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىزينة عذاب درع41687 105دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاالء حمزة كاظم42165 106دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىبان عدنان حذيفة326172 107دب

ر رفيع عبيد323789 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىياسمير 108دب

ل43089 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىشيماء قاسم داخ 109دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىحل كريم محمد41679 110دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىعلياء حازم شهيد445853 111دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىريم جمال خضير42928 112دب

وق شاكر سليم420230 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىشر 113إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنور جاسم عبد445935 114إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىهدى عباس حسن420783 115إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىزينب سعد علي322091 116إعدادي

ية محمد لفته324558 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىدان 117إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىمروة عماد سلطان322513 118إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىافنان محمد لفته420287 119إعدادي

ر علي41752 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسير 120إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىهدى كريم عبود322186 121إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىهديل سعد جاسم557799 122إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنبا ستار جبار445937 123إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عامر جواد322022 124إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرؤى عبدالحسن جمعة428587 125إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاالء سلمان رشيد42887 126إعدادي

ر شيال326012 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىهدى حسير 127إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاطياف عبدالرسول جاسم560030 128إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسحر عقيل طاهر322141 129إعدادي

اس يعقوب يوسف445849 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنير 130إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىمريم احمد عبدالجليل42001 131إعدادي



ي عبود324053
ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىايمان تاتر 132إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىشيماء شاكر سليم419705 133إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىورود عبدالرزاق محمد559959 134إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىفاطمة احمد عبدالجليل41996 135إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىفاتن خالد خلف43288 136إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىغفران رمضان عبدالرزاق325874 137إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى علي مطرسر322102 138إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىزمن وليد فليح419601 139إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسهاد حسن حمزة43342 140إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىزينب علي هاشم42205 141إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىايمان كريم حميد43116 142إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىملكة وليد فليح419576 143إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىدعاء احمد عبد445905 144إعدادي

ر علي322058 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى تحسير 145إعدادي

ى سعد سلمان445939 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىبرسر 146إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنور يعقوب عيىس445933 147إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىامثل محمد حسن420725 148إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىمريم يوسف مشتت560012 149إعدادي

ر كنفذ43055 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسارة حسير 150إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسمر عمار حاتم319299 151إعدادي

نب فالح حسن557790 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىحوراءزي 152إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىزينب حاتم ضيف319290 153إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسارة عقيل طاهر322131 154إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسارة عبدالكريم محمود324590 155إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىبتول حميد عرنوص326183 156إعدادي

ي42122 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسارة محمود غرتر 157إعدادي

ر324042 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىهديل عامر حسير 158إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىدعاء عبدالزهرة سالم322711 159إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىفاطمة غازي عطاهللا320780 160إعدادي

161بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىرابعة عبدهللا جواد419861

162بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىفائزة كريم عبيس321934

163بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىوداد كاظم سعيد325893

164بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاسيل جليل خريط43533

165بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىاسيل عدنان محمد322658

166بكالوريوس2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىغادة مطرسر شندوخ42066

ه رحيمه عبود323859 لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىبشير 167دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسهير عباس عبداالمير324067 168دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسناء رشيد محمد451654 169دب

لوم2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىنرسين هادي عباس43267 170دب

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىزهور عبدهللا عنفوص43549 171إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىكوثر رحيم كاظم533779 172إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ياش فرهود319234 173إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىسوزان قاسم عيىس419050 174إعدادي

ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىمنال مجيد حسير559970 175إعدادي

ر عطية41867 ة2/ هور رجب 142021الكرخ-بغدادأنيىبتول عبدالحسير 176إعدادي

ي27477 ر حماد 1دكتوراه2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكريونس حسير

2ماجستير2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمنذر محمد عبيس478857

ر علي441234 3ماجستير2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

4ماجستير2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكربهاء فخري شكر283228

ر282662 5بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد حسير

6بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسن فاضل478772



ي حرجان27374 7بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعادل كرجر

8بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد شكر محمود265070

9بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرلؤي خضير احمد369393

ر556247 10بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد محمد ياسير

11بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراكرم كاظم تعيب265093

12بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعماد محسن فندي371148

ر284258 13بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود حسير

14بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكركريم احمد علي369467

15بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي محمد احمد27242

16بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرابراهيم اسماعيل ابراهيم478756

17بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد يوسف خليفة264739

ر264999 18بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرجمعة محمد حسير

19بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرنصير محمد حسن265072

20بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرشاكر ثجيل لفته478445

21بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمظفر جاسم محمد264757

22بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمهدي صالح محمد283161

23بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعماد جاسم محمد27501

24بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعدي صبحي عباس441342

25بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرلهيب عدنان رشيد283539

26بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكربشير شهاب حمد27313

27بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي جرز عطية27082

28بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي محمود حسن284275

ي439028 29بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراركان جاسم حمود

30بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد حماد مطر371118

31بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكررباح خليل ابراهيم478613

32بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد علي478795

33بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمود جالب عباس478489

34بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرفخرالدين حاتم فخري441298

35بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعامر نجم عبدهللا369547

36بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد صبحي عباس27536

ر27323 37بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي عبد حسير

38بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحميد يوسف كيطان283843

39بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرخالد جاسم محمد27401

40بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرخالد علي حميد265279

41بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي صالح احمد439173

42بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرفالح مجيد داود264744

43بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرغسان هادي صالح265223

44بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعدي حامد عبيد27268

45بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد سلمان283776

46بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدالباري نعمة علوان284001

47بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعمر شحان اسكندر264988

48بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان محمد284180

49بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرقيض ثامر رشيد27542

50بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمثير عبدهللا صالح478762

51بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرنشوان هادي ابراهيم371254

ر قاسم محمد371135 52بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسير

53بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد خوام صعب284010

54بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل احمد27407

55بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرصدام عادل محمود284022

ن284083 ام حردا 56بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرجميل دح

57بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكركمال احمد خلف284030



58بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعثمان خليل حمد283050

59بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرنوفل محمد محمود478732

60بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر خضير احمد439085

ر برهان علي556262 61بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسير

62بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمراد خلف شحاذة441375

ر موفق محمد265181 63بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرتحسير

64بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعمر عادل رشيد27456

65بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد خليل محمود538980

66بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاضل محمود284277

67بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد علي محمود441181

68بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكريوسف خليل شهاب369514

ي284072 69بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد فائق ناجر

ر حمدي محمود283734 70بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسير

71بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرحمن مهدي265207

72بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكريعقوب يوسف طه478741

73بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرجمال اسماعيل ابراهيم478432

74بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكروسام سامي محمود556267

75بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمود فيصل عليوي283855

76بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي كامل عباس478749

77بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد حاتم محمد265193

78بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح غزاي478388

ي539286 ر عبدالهاد 79بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعالء ياسير

80بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعالءالدين نعمة علوان284005

81بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعمر رعد شكر27318

82بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد ضياء علوان284012

83بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد موفق محمد264817

84بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد اسماعيل خليل439153

85بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرخضير حميد ابراهيم27185

هللا طه539002 86بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعدنان خير

87بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار محسن371272

88بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد علي265006

89بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد حميد مجيد441416

90بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسن هادي محمود371573

ر369492 91بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود حسير

92بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرضياء محمد مطر539101

ام265197 93بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد طارق دح

94بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرسيف سليمان داود265045

ر27413 95بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراثير ثائر حسير

96بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمروان محمد عبد27482

97بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدالحكم علي صالح478353

98بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمرتصر قحطان عدنان441288

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعدنان مطلك طلب369590 99دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسن عبدهللا خضير284255 100دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد خلف مرعي441262 101دب

ر369415 لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرستار محمود حسير 102دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكررعد عطية محمد27191 103دب

مير27285 لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي جبار اك 104دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحاتم عبدالكريم محمود283888 105دب

ن265186 ام حردا لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرخالد دح 106دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكربهاء جمعة خزعل441251 107دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد جواد حسن283298 108دب



لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرباسم سعدون جاسم538971 109دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرماجد حميد ابراهيم27507 110دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي زهير خضر368970 111دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرسنان كاظم محمد283566 112دب

ي539051 لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم حمود 113دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر عادل محمود284025 114دب

ي283998 لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرنزار مهدي هاد 115دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد علي284050 116دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعادل عبد سلمان27369 117دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمقداد عدنان حمد27392 118دب

ي439078 لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراسامة حاتم حمود 119دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد محمد حبيب538977 120دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد سالم محسن27336 121دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال جاسم265043 122دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرثائر محمود عبود478746 123دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمنصور غزاي منصور478819 124دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراوس حسن عبدهللا284251 125دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي عادل محمود284016 126دب

ش441349 لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكركاظم علي دروي 127دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم محمد27222 128دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكررائد رهيب علي265201 129دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم اسماعيل441327 130دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمروان حميد نمر27428 131دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمثير طه محمد265188 132دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرسمير عبدهللا خلف284264 133دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمهند خليل ابراهيم265273 134دب

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي عبد سلمان283258 135إعدادي

ر احمد كاظم265081 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرياسير 136إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرباسم محمود خليفة478791 137إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد عبد556270 138إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكررحيم حماد مطر264815 139إعدادي

ر556280 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرخالد عبد حسير 140إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد حماد مطر371328 141إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكريوسف عبدهللا رشيد556243 142إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحاتم كريم شهاب441240 143إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرلؤي محمود خليفة478817 144إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرجاسم جواد عطاهللا371023 145إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعمر حمادي حمد27276 146إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد محمد احمد478628 147إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي غازي خضير478484 148إعدادي

ر اكريم جاسم478320 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرتحسير 149إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد محمد علي264851 150إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرفاضل خليل سلمان265212 151إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد370948 152إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي خميس ابراهيم438842 153إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكروائل وليد خليل265066 154إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكررياض ضياء جسام538979 155إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد محمد478199 156إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمروان محمود محمد478646 157إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراثير محمد حميد556175 158إعدادي

سان سليمان539475 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرامير اح 159إعدادي



ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعمر ستار احمد478653 160إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرفاروق معيوف احمد478572 161إعدادي

1دكتوراه2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل جاسم441389

ر عبد556197 2ماجستير2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز حسير

3ماجستير2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرصفاء سعدي احمد265337

4ماجستير2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحميد مؤيد عباس439186

5ماجستير2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعثمان جبار عبد264980

ي265014 6ماجستير2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرلؤي فائق ناجر

7بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراركان حميد فيصل264879

8بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمرتصر حسن عبد264855

9بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرخالد وليد خليل265063

10بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدالستار بدر لطيف539049

11بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرغسان احمد فندي264889

12بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد طه عبد478788

ر عبدعلي خلف478710 13بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرياسير

14بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرجنيد احمد محمد478852

ي27255 15بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرهادي حسن هاد

16بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرنوار سعد فيصل439169

17بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد شاكر خلف478807

18بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرقصي محمد عبد439047

ر371215 19بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحيدر محمود حسير

20بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم حسن264996

21بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد بسام فاضل265086

22بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراكرم خميس محمد371035

23بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال نعمة27212

24بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد عالوي خنجر441149

ر283705 25بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرسيف فؤاد حسير

26بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمود طالل جمعان439042

ر556264 27بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحكم مثير حسير

28بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر نهاد عبد284135

29بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكريوسف نزار محمد441009

ر علي عزيز264825 30بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسير

31بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرصباح قيس عبدهللا282950

32بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد عالء عبداللطيف27460

ر478737 33بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمود حامد حسير

34بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعمر علي اسماعيل265021

ر علوان478395 35بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعمر حسير

36بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي نصيف جاسم27115

ي283371 37بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعادل فائق ناجر

38بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر عامر نصيف264985

39بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرايمن محمود ابراهيم478597

40بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد جاسم441061

41بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمهند حمدي محمود478802

42بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر نعمة شالل441322

43بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرياش خليل محمود478833

44بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد صكبان حمدان264849

45بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمرتصر طالل صالح27228

46بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد علوان27203

47بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد سلمان539471

48بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرابراهيم قيس عبدهللا441293

49بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعالء فاضل شالل27076



50بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان مطلك371174

51بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد صالح احمد538990

52بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعمر خضير محمد283213

53بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكروليد خالد محمد539005

54بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكريزن عدنان رشيد441104

55بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكربرزان خليل ابراهيم556255

56بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد نايل478804

57بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد شوكت ابراهيم265136

58بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد478850

59بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز عامر صبار27436

ر علي علوان27329 60بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسير

61بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرميثاق احمد طالب265209

62بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد ضياء ابراهيم27357

63بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي فاروق عباس265004

ر27555 64بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكروسام علي حسير

65بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم حبيب27087

66بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرانمار احمد جاسم265228

67بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعباس عالوي خنجر441154

68بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكربالل خميس ابراهيم370892

69بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرطه علي محمود441193

70بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد صبحي هاشم539083

يف منذر منجل478677 71بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرشر

72بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي ابراهيم عبدهللا370991

73بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد كاظم478712

74بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكريونس احمد ابراهيم478797

75بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرسفيان حسن رشيد264846

76بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكربشير عالء عبداللطيف441255

77بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسام حبيب محسن284122

78بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراكرم فخري شكر283274

79بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر عباس عبداللطيف27469

80بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعكاب محمد سلوم478823

81بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان رشيد441056

82بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد قيس غازي264732

83بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرخاطر خليل ابراهيم478273

84بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد عامر محمود371231

85بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكركريم عبدالحافظ كريم265083

ر عبود264987 86بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر ياسير

87بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد محمود ابراهيم438963

88بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكروسام احمد مهدي283898

89بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير عباس478826

ر478483 90بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرسعد حميد حسير

91بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكروليد محسن خلف478690

ر عبود282907 92بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ياسير

93بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكربكر ثامر رشيد264900

94بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر طالل صالح27394

95بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعمر قيس غازي264719

96بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمرتصر رحيم فياض283442

97بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن عبد441143

98بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمشتاق عبد فرهود441014

س محمد حسن478573 99بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكران

100بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد عبد فرهود441022



101بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدالملك خالد ابراهيم441072

102بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرامير محمد كاظم478695

103بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد ضياء ابراهيم283795

104بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرثامر حكيم فرج539000

105بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد ستار محمود539080

106بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسن فالح مثقال371505

107بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعماد فيصل غزاي478616

108بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرسعد محمود حسن539007

109بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعثمان خميس ابراهيم370936

110بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصعب عدنان رشيد27433

111بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمهيمن باسم ابراهيم441051

ور539044 112بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكربهاء علي ان

113بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحيدر عدي محمود27363

114بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم عطية27365

115بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعالء محمد احمد478846

116بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكروسام غازي فيصل478765

ر27290 117بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرياش طه حسير

118بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدالعظيم فاضل لطيف478702

119بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسام عكاب خليل371009

120بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحمزة سعد محمد27070

121بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي محمود احمد27444

122بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز خالد عبد282814

123بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعمر علي فاضل478594

ر رحيم حماد370975 124بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمعيى

125بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرجاسم اكريم جاسم371286

126بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرنكتل عبدالستار مهدي439176

127بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرسيف الدين جبار خلف478382

128بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرجهاد عدنان محمد478608

129بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرهيثم يونس خليل439144

130بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعزيز رحيم حماد264824

131بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد ابراهيم478580

ر478734 ر حامد حسير 132بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسير

133بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرسالم كاظم محمد27439

134بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرزياد طارق غازي539077

135بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسن عامر محمود478828

136بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن يوسف خليفة27422

137بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد حسن عبد264856

138بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد اكريم جاسم371299

139بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعمر عدنان مطلك264743

140بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعالء جير صالح283972

141بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عادل عباس265174

142بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرماهر فخري شكر264862

143بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد قيس غازي264726

144بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعثمان محمد مطر478767

ي جبار265000 145بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعمر حرتر

146بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحسن شحان اسكندر265090

147بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرجمال جواد عطاهللا371494

148بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر ناظم كاظم539092

ور جبار سلمان556231 149بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكران

ور عليوي440993 لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد ان 150دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي سلمان نصيف539105 151دب



لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد مظهور احمد478241 152دب

ور رعد عطية27245 لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكران 153دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد ندى صالح478779 154دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد محمود احمد27446 155دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرليث محمد عبد439220 156دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس شحاذه478420 157دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي خليل ابراهيم264977 158دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكروسام سمير خليل478635 159دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد رعد جرو441066 160دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد علي احمد371064 161دب

ر احمد عبدهللا369210 لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسير 162دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمشتاق طالب شحان265033 163دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعمر حسن فاضل283313 164دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرانمار قاسم محمد27236 165دب

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود عبدهللا369174 166إعدادي

ر539269 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكركرار محمود حسير 167إعدادي

ام265199 ر طارق دح ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسير 168إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد ثامر حماد371047 169إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي خضير محمد478810 170إعدادي

ف ستار حمدي539359 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراشر 171إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعمر لؤي صبحي27540 172إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسن عبدهللا265010 173إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد علي احمد441031 174إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم علي369269 175إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي صبار روضان27281 176إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمود حميد283641 177إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحيدر ابراهيم جاسم556223 178إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم خليل478723 179إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد اسعد ابراهيم539183 180إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي حاتم فخري478689 181إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراسامة هادي محمود371159 182إعدادي

ر سلمان478813 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 183إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي حامد حميد27495 184إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق معيوف احمد539103 185إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرزياد قصي بدر265217 186إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالرحمن مهدي371454 187إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد محمود عبدهللا283686 188إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحافظ كريم265145 189إعدادي

ي265001 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد عامر هاد 190إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسن خالد حسن441118 191إعدادي

ر جاسم محمد369282 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسير 192إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدالباسط علي محمود478630 193إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد رسول عباس265029 194إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدالحكيم زيد حمدي265275 195إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحذيفة عبود مخلف478244 196إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرماهر مجيد حميد539090 197إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد عامر شمس438872 198إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمنير جاسم حمد539098 199إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر عباس حاتم438975 200إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرياش حامد صالح478164 201إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكربكر علي جسام539203 202إعدادي



ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر سالم عبد440929 203إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد حامد صباح265252 204إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراوس احمد فندي264891 205إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرضفاف رعد منصور283681 206إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعمر محمد خليل27418 207إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرفاروق جبار كاظم539329 208إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي صالح شبوط439141 209إعدادي

وب طالب حجاب265283 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراي 210إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرسليمان اسعد محمد27208 211إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرفارس جمال محمد478870 212إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عبد284034 213إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرياش احمد فهد478784 214إعدادي

ر عبدالرحمن فاضل265088 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمعيى 215إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرظاهر عبدهللا احمد478770 216إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرايمن محمد احمد439160 217إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد زهير جسام371534 218إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكردلف قاسم محمود478586 219إعدادي

ر شهاب265025 ر ياسير ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسير 220إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب جاسم محمد539280 221إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرليث كاظم حماد27251 222إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر عامر محمود438947 223إعدادي

ي جبار284127 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراكرم حرتر 224إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد عادل ابراهيم265026 225إعدادي

ر صالح مهدي283615 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسير 226إعدادي

ي283347 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكريوسف فائق ناجر 227إعدادي

ر478477 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي حميد حسير 228إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد رعد ابراهيم556259 229إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدالقدوس جاسم محمد478301 230إعدادي

س محمد حمود478249 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكران 231إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراياد طارق محمود478473 232إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد باسم كريم478707 233إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرسالم مجبل مرير478589 234إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد عماد عبد283725 235إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر وليد نجم478590 236إعدادي

ر478235 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد مؤيد حسير 237إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد طالب جميل539095 238إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن احمد سلمان284110 239إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكربالل بدر عطية265233 240إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد حميد27485 241إعدادي

ر27517 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد قيس ياسير 242إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرنسيم نزار محمد439181 243إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر باسم ابراهيم539088 244إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد عويد غالي282642 245إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكريحير بشار فيصل539244 246إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعمر ستار محمد27096 247إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد محمد احمد264875 248إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكربكر نارص احمد539166 249إعدادي

ي438918 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرايهاب حاتم حمود 250إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصعب خوام صعب440949 251إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حازم محمود556273 252إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد عالء عبداللطيف478565 253إعدادي



ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرشهاب احمد فندي441431 254إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس عطية283753 255إعدادي

ر حامد صباح265267 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسير 256إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرقتيبة فخري شكر441128 257إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرنمير مجبل مرير478153 258إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد محمد556249 259إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراوس ظاهر احمد478460 260إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد محمد حمد27450 261إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد283582 262إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراكرم هادي مرزوق478769 263إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرطارق جاسم محمد282622 264إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكريحير محمد جسام539193 265إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعثمان قيس غازي369062 266إعدادي

ل478718 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن احمد دح 267إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعالء احمد محمد478504 268إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرطه عامر محمود264799 269إعدادي

ر478705 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسير 270إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكررافت مهدي محمد438899 271إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد حردان فاضل538975 272إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر قصي حاتم369336 273إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرشاكر محمود ابراهيم264991 274إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرمصطفر اسعد كامل556276 275إعدادي

لوم عالي2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعدنان فاضل علوان478674 276دب

277بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراركان فاضل علوان478665

278بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعمر جبار عبد478743

279بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحسن صالح سلمان369125

280بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكروسام ناجح محمود283197

281بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرضياء ابراهيم عجاج478800

282بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكررياض معيوف احمد265167

283بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراسيل عبداللطيف احمد478623

284بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرعلي عزيز احمد264842

وي441164 285بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرفالح مهدي بدي

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرنكتل منذر اسماعيل265239 286دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرسعد خلف عامر265068 287دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرحميد عطية بحر478777 288دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكروسام جاسم محمد371520 289دب

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرفراس مزهر احمد539416 290إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكراحمد منشد صحن441397 291إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادذكرستار عبدالجبار نصيف478685 292إعدادي

1بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىفردوس يوسف كيطان27104

2بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىوداد شاكر حسن27474

3بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىافراح هادي محمد284227

ار ابراهيم عمرعلي538996 4بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىدي

5بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىسهاد جواد كاظم283549

6بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىامل حاتم فاضل265035

7بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىرغد سلمان ابراهيم265096

8بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىرؤى جسام محمد556253

9بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىسعاد محمد صالح27177

10بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىمروة علي عبدالرسول283994

11بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىنبا ضياء ابراهيم27349

12بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىرسل احمد عبدهللا538992



13بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىروان محمود عبدهللا369535

14بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىرشا داود سلمان283919

15بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىايناس رشيد محمود441206

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىايمان صالح علو264835 16دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىامنة كاظم عبد370962 17دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىرويدا نجيب شعبان438914 18دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىسارة محمد جاسم478714 19دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىمروى محمد عبدهللا27273 20دب

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىوعد علي سكران265204 21إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىفاطمة رعد شاكر283955 22إعدادي

1ماجستير2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىسيماء محمد عبد27198

2ماجستير2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىلقاء محمود عبدهللا371078

3بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىشهد عبد ابراهيم539046

4بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىزهراء هاشم عبداالمير264867

5بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىمريم جليل ابراهيم440921

6بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىهند عبداالله عباس283179

7بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىزينب خليل ابراهيم264912

8بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىغفران خليل ابراهيم441269

9بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىزهراء فواز مسلط282848

10بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىسارة يوسف جاسم478758

11بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىاالء وليد خليل265061

12بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىضح خليل ابراهيم264930

13بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىايمان احمد فندي264896

14بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىشى عباس فاضل27093

ي478185 15بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىايات جسام حمود

ي265270 16بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىايناس هاشم حمود

ر عبدعلي خلف478774 17بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىياسمير

18بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىنور قاسم حمدي27294

الم علي عبدالعزيز265056 19بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىاح

20بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىنورس محمد عبدالجبار264751

21بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىرؤى نهاد عبد440944

22بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىسحر رائد صالح27109

23بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىهبة منذر عبدهللا539056

24بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىشيماء فالح حسن441001

25بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىهدى محمد مطر478467

وق عباس فاضل478727 26بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىشر

27بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىنوره حاتم فاضل265034

28بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىاسماء محمد عبد283805

29بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىمروة عبدالخالق طه441218

ي27217 30بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىزينب نبيل هاد

31بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىصفا عباس حاتم441109

32بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىرندة هاشم عبداالمير264871

33بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىنور محمد مطر478469

ي27378 34بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىميس عادل كرجر

35بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىنور احمد محمد478786

36بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عطية زغير441313

37بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىسمر كاظم محمد478693

38بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىعبير جاسم محمد478790

39بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىبرقاء رعد منصور265286

40بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىاية علي عبدالعزيز283000

ر عبود265040 41بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىندى ياسير



42بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىفاطمة نزار علي371102

43بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىفرح ثامر رشيد264845

44بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىهديل ابراهيم محمود27331

45بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىهدى خليل ابراهيم283123

46بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىدعاء ضياء ابراهيم27341

47بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىرؤى خليل ابراهيم264957

اس محمد نعمة283666 48بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىنير

49بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىبراق رعد منصور265342

50بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىتبارك محمود عبدهللا371087

وار صالح علي439147 51بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىان

52بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىكريمة جمعة عبد478843

يا جاسم محمد264830 53بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىدن

54بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىكوثر عطية زغير441426

ر خضر جاسم27262 55بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىبنير

56بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىمرسه محمد عبدهللا264884

57بكالوريوس2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىضح احمد سلمان478720

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىغفران حميد هاشم283913 58دب

لوم2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىايمان عبدالحسن معارج441090 59دب

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىمريم قيس فاضل478158 60إعدادي

ر265007 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىهند محمود حسير 61إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىمريم احمد عبدهللا539335 62إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىزهراء مهند خميس441278 63إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىدعاء نعمة خميس283828 64إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىنور احمد كريم439054 65إعدادي

يا ضياء احمد478176 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىدال 66إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىاية حميد رشيد539420 67إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىتبارك ابراهيم عبدهللا369573 68إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىنور عدنان مكي283417 69إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىضح فاضل لطيف478670 70إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىرنا ضياء علوان27134 71إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىايناس بدر حسن441406 72إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىابتسام بهجت عبداللطيف478740 73إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىنور اياد شكر438861 74إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىرحاب فارس احمد371244 75إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىرانيا نهاد عبد440936 76إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىاشاء رائد يوسف283456 77إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىحنان رزاق هاشم439165 78إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىفردوس احمد لطيف371317 79إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىنور علي عبد264795 80إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىزهراء فالح حسن478178 81إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىضح نعمان محمود539042 82إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىاية عبدالخالق طه441227 83إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىزهراء طالب جميل539094 84إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىعذراء شاكر ثجيل478449 85إعدادي

ي539486 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىهديل صبار هاد 86إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىنورس برهان داود478698 87إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىفردوس محمد نعمة283670 88إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىزهراء قتيبة مجيد478836 89إعدادي

ان عبدهللا حمد369614 ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىدي 90إعدادي

ة2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىفاطمة سالم علوان441421 91إعدادي

ي556278 92ماجستير2/ التحرير 162029الكرخ-بغدادأنيىانتظار صبار هاد



ر440691 ي 162030الكرخ-بغدادذكرلواء علي حسير 1ماجستير2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم جواد360593 2ماجستير2/ التاجر

ر عبدالزهرة366354 ي 162030الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسير 3ماجستير2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكررعد صدام جبار21116 4بكالوريوس2/ التاجر

ي راشد503276 ي 162030الكرخ-بغدادذكرنبيل ناجر 5بكالوريوس2/ التاجر

ر سليمان265881 ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 6بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرفالح جواد كاظم21228 7بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكررشيد فياض علي21164 8بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم عبيس276056 9بكالوريوس2/ التاجر

وصالح علي276231 ي 162030الكرخ-بغدادذكرعماد اب 10بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرسالم نصيف جاسم276092 11بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرسامي موس خضر503385 12بكالوريوس2/ التاجر

ي جعفر21182
ي 162030الكرخ-بغدادذكرحسن راصر 13بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرنصير عباس عزيز503364 14بكالوريوس2/ التاجر

ي366186 ي 162030الكرخ-بغدادذكرحيدر علوان لعيير 15بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكراحمد شنان بحيبح440679 16بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمهند جميل جهاد503391 17بكالوريوس2/ التاجر

ر سلمان276161 ي 162030الكرخ-بغدادذكرنزار حسير 18بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعقيل عبدالزهرة مزهر503450 19بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعلي جمال كاظم265943 20بكالوريوس2/ التاجر

ي265922
ي 162030الكرخ-بغدادذكرسمير محمد راصر 21بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكررائد عبدهللا خلف276074 22بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكراكرم محسن فياض556198 23بكالوريوس2/ التاجر

ر360614 ي 162030الكرخ-بغدادذكرمنتظر عبدهللا عبدالحسير 24بكالوريوس2/ التاجر

ح دوس503382 ي 162030الكرخ-بغدادذكرامجد فري     25بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدهللا نصيف360624 26بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح صاحب440643 27بكالوريوس2/ التاجر

ي عبود21141
ى

ر رزوف ي 162030الكرخ-بغدادذكرحسير 28بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكراحمد فائز كاظم276214 29بكالوريوس2/ التاجر

ر كامل جمال265213 ي 162030الكرخ-بغدادذكرحسير 30بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمرتصر عالء فاضل440651 31بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرحيدر علوان عبود360477 32بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرزيدون طارق صبحي265980 33بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكروسام عباس كريم480207 34بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم جليل556204 35بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم حسن276094 36بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرنبيل كاظم عبيد440683 37بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعلي منعم فليح503272 38بكالوريوس2/ التاجر

ي266016 ي 162030الكرخ-بغدادذكرعلي موفق هاد 39بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم خضير276050 40بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمختار غازي جمعة440655 41بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرايرس ابراهيم لطيف556224 42بكالوريوس2/ التاجر

ي366595 ي 162030الكرخ-بغدادذكرحمزة عبدالرزاق ناجر 43بكالوريوس2/ التاجر

ر276124 ي 162030الكرخ-بغدادذكرحسن خليل عبدالحسير 44بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرضياء محمد اسماعيل21193 45بكالوريوس2/ التاجر

ر محمد عبدهللا503433 ي 162030الكرخ-بغدادذكرحسير 46بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان جاسب366522 47بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكريحير جير عبدالكاظم503442 لوم2/ التاجر 48دب

ر276068 ي 162030الكرخ-بغدادذكرزمان عبدهللا عبدالحسير لوم2/ التاجر 49دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكررياض فهد جهاد360642 لوم2/ التاجر 50دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرحيدر جبار شذر556192 لوم2/ التاجر 51دب



ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد360659 لوم2/ التاجر 52دب

ر علي21118 ي 162030الكرخ-بغدادذكرعالء حسير لوم2/ التاجر 53دب

ر علي مرير556227 ي 162030الكرخ-بغدادذكرحسير لوم2/ التاجر 54دب

ر265479 ي 162030الكرخ-بغدادذكراسعد اياد حسير لوم2/ التاجر 55دب

ي440705 ي 162030الكرخ-بغدادذكرنبيل عبدالجبار حماد لوم2/ التاجر 56دب

ر عباس440613 ي 162030الكرخ-بغدادذكرعامر حسير لوم2/ التاجر 57دب

ون366212 ي 162030الكرخ-بغدادذكراحمد جير زب لوم2/ التاجر 58دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكربسام جاسم خضير366432 لوم2/ التاجر 59دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرليث صباح عبدالرزاق265159 لوم2/ التاجر 60دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرفيصل غالي كاظم21185 لوم2/ التاجر 61دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد جواد21192 لوم2/ التاجر 62دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعلي محسن كاظم21189 لوم2/ التاجر 63دب

ر حميد مهدي21149 ي 162030الكرخ-بغدادذكرحسير لوم2/ التاجر 64دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكروسام صباح شوكت276170 لوم2/ التاجر 65دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمؤيد كاظم عبيد503401 لوم2/ التاجر 66دب

ي265468 ي 162030الكرخ-بغدادذكرمخلد فاضل هاد لوم2/ التاجر 67دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرسجاد حسن لطيف503344 لوم2/ التاجر 68دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعلي جواد حاوي276175 لوم2/ التاجر 69دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد جواد276208 لوم2/ التاجر 70دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد نوري عبدهللا21237 لوم2/ التاجر 71دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرحيدر ثامر صادق276179 لوم2/ التاجر 72دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكريوسف مزهر كاطع440666 لوم2/ التاجر 73دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكراحمد نزار عبدالجبار503388 لوم2/ التاجر 74دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكربالنش محمد بدرالدين265396 لوم2/ التاجر 75دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرحيدر عادل حسن21215 لوم2/ التاجر 76دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرجابر مهدي عباس21208 ة2/ التاجر 77إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرصالح كريم حلو503361 ة2/ التاجر 78إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكراياد عباس شوكت21217 ة2/ التاجر 79إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعبدالواحد عبدالزهرة خلف265955 ة2/ التاجر 80إعدادي

ر سلمان503397 ي 162030الكرخ-بغدادذكرمهند حسير ة2/ التاجر 81إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعذال حميد اسود276151 ة2/ التاجر 82إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمصطفر غازي جمعة360674 ة2/ التاجر 83إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكررشيد ثرثار عبود265974 ة2/ التاجر 84إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرماهر عودة عبدهللا440636 ة2/ التاجر 85إعدادي

ي360650 ي 162030الكرخ-بغدادذكرعالء سامي صير ة2/ التاجر 86إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالكريم عزاوي440671 ة2/ التاجر 87إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكررائد جمعة حسن503287 ة2/ التاجر 88إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرحاتم كريم عبدالستار360696 1ماجستير2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعباس اسامة صالح556183 2ماجستير2/ التاجر

ر عبدعلي440545 ي 162030الكرخ-بغدادذكرحيدر حسير 3بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرسلر هشام جواد556152 4بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرفاهم خضير عباس21133 5بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم سلمان21117 6بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمصطفر محسن فياض360498 7بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرحيدر نجم عبدهللا265609 8بكالوريوس2/ التاجر

ي21169 ي 162030الكرخ-بغدادذكرضياء عالء صليحر 9بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكركرار كاظم حسن21162 10بكالوريوس2/ التاجر

ر سلمان265602 ي 162030الكرخ-بغدادذكريوسف حسير 11بكالوريوس2/ التاجر

ي265440 ي 162030الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاضل هاد 12بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمرتصر كاظم عبدالرضا360573 13بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا صالح صاحب266076 14بكالوريوس2/ التاجر



ي 162030الكرخ-بغدادذكرماجد حميد عبد21225 15بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكراركان صباح شهاب276190 16بكالوريوس2/ التاجر

ور360742 ر ان ي 162030الكرخ-بغدادذكراريان ياسير 17بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكراحمد وحيد علي265809 18بكالوريوس2/ التاجر

ر علي556216 ي 162030الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 19بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرثائر جمعة حسن503432 20بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرطارق عبدالرزاق حايف265962 21بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرشمد صالح جادر21205 22بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكروسام خضير عباس21131 23بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد عالء حسن440659 24بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد21233 25بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمصطفر حيدر طعمة440648 26بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمصطفر شهاب احمد556200 27بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد الحارث ثائر خليل556219 28بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرهيثم احمد جبار265998 29بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعائد حيدر جعفر21135 30بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرقيس سلمان خلف556141 31بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكراحمد غضبان فرحان503222 32بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرصالح مؤيد مهدي276226 33بكالوريوس2/ التاجر

ي21239 ي 162030الكرخ-بغدادذكرسجاد سالم صير 34بكالوريوس2/ التاجر

ر محمود ضاجي503425 ي 162030الكرخ-بغدادذكرحسير 35بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرحسن رشيد حميد276046 36بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد عايش عبدالعزيز21161 37بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكراحمد حسن جعفر265567 38بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعمر محمود رمضان439167 39بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرصالح هادي خلف366244 40بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرخالد عبدالكاظم حيدر503291 41بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكراحمد عطاهللا حمد276144 42بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمهند خليفة محمد440640 43بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعقيل هاشم عويد503387 44بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرحسن مكي خضير276187 45بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعمر احمد كاظم21216 46بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكراحمد شكر مرزه266018 47بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرهشام ماجد رشيد366573 48بكالوريوس2/ التاجر

ر440689 ي 162030الكرخ-بغدادذكرصفاء علي حسير 49بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكراحمد عباس كاظم21213 50بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرقيس فالح احمد276201 51بكالوريوس2/ التاجر

ر265623 ي لفتة حسير
ر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرصاف 52بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار خلف503290 53بكالوريوس2/ التاجر

ي21210 ي 162030الكرخ-بغدادذكرمصطفر رعد سواد لوم2/ التاجر 54دب

ي360586 ي 162030الكرخ-بغدادذكرسيف سامي صير لوم2/ التاجر 55دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد محسن كاظم360507 لوم2/ التاجر 56دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرزمن محمد ابراهيم360607 لوم2/ التاجر 57دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد21158 لوم2/ التاجر 58دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمدجواد كاظم علي21243 لوم2/ التاجر 59دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرميثم محمد جواد21187 لوم2/ التاجر 60دب

ر احمد فيحان265901 ي 162030الكرخ-بغدادذكرياسير لوم2/ التاجر 61دب

ي366615 ي 162030الكرخ-بغدادذكرغيث حسن لعيير لوم2/ التاجر 62دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرسيف حسن جعفر265521 لوم2/ التاجر 63دب

ي360710 ي 162030الكرخ-بغدادذكرحسام علوان لعيير لوم2/ التاجر 64دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكررضا طالب عيد21128 لوم2/ التاجر 65دب



ي21170 ي 162030الكرخ-بغدادذكرسيف عالء صليحر لوم2/ التاجر 66دب

ر مهدي21114 ي 162030الكرخ-بغدادذكرانمار حسير لوم2/ التاجر 67دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرحسن نبيل حسن503415 ة2/ التاجر 68إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل عباس265142 ة2/ التاجر 69إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكراحمد كمال عبداالمير265674 ة2/ التاجر 70إعدادي

ي265131 ي 162030الكرخ-بغدادذكرمنتظر فاضل هاد ة2/ التاجر 71إعدادي

ي خلف276061 ي 162030الكرخ-بغدادذكرعلي ناجر ة2/ التاجر 72إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرابراهيم عذال حميد265935 ة2/ التاجر 73إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمصطفر رعد صدام265926 ة2/ التاجر 74إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمرتصر حيدر طعمة265966 ة2/ التاجر 75إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد حسون بالسم503350 ة2/ التاجر 76إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرحارث رشيد ثرثار265971 ة2/ التاجر 77إعدادي

س عذال حميد265512 ي 162030الكرخ-بغدادذكران ة2/ التاجر 78إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمصطفر خميس ثرثار503381 ة2/ التاجر 79إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد شاكر عبد265986 ة2/ التاجر 80إعدادي

ر احمد360717 ي 162030الكرخ-بغدادذكراحمد حسير ة2/ التاجر 81إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرهاشم صالح فاضل503285 ة2/ التاجر 82إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن فليح عباس276080 ة2/ التاجر 83إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد محسن فياض366402 ة2/ التاجر 84إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعمر محمد حاجم266022 ة2/ التاجر 85إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمرتصر علي كرومي266060 ة2/ التاجر 86إعدادي

ر محمد ابراهيم266010 ي 162030الكرخ-بغدادذكرحسير ة2/ التاجر 87إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعلي عادل محمد476900 ة2/ التاجر 88إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم علي265984 ة2/ التاجر 89إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكراحمد هيثم احمد265874 ة2/ التاجر 90إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكراحمد اياد عباس266037 ة2/ التاجر 91إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرحسام عباس كريم533044 ة2/ التاجر 92إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكروسام كاظم عواد366301 ة2/ التاجر 93إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمصطفر صالح كريم21183 ة2/ التاجر 94إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرايهاب عبدالكريم طعمة21122 ة2/ التاجر 95إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرحسن احمد محمد266002 ة2/ التاجر 96إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرحاتم كريم سمير276154 ة2/ التاجر 97إعدادي

ر عالء حسن440578 ي 162030الكرخ-بغدادذكرحسير ة2/ التاجر 98إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكراحمد صباح مبارك265977 ة2/ التاجر 99إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرخالد احمد علي21109 ة2/ التاجر 100إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعبدالحافظ محمد سلمان440710 ة2/ التاجر 101إعدادي

ي266051 ي 162030الكرخ-بغدادذكرعلي نبيل ناجر ة2/ التاجر 102إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعلي محمود رمضان439657 ة2/ التاجر 103إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكريوسف غالب اسماعيل503375 ة2/ التاجر 104إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرسالم مهدي فرج366140 ة2/ التاجر 105إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمحمد هالل جدعان503255 ة2/ التاجر 106إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعمر فاضل عباس522185 ة2/ التاجر 107إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمرتصر باسم هاشم266008 ة2/ التاجر 108إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرنزار كتاب يونس265381 ة2/ التاجر 109إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرقاسم كريم عباس503238 ة2/ التاجر 110إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرسالم خضير عباس276085 ة2/ التاجر 111إعدادي

ر كاظم366161 ي 162030الكرخ-بغدادذكرعلي حسير ة2/ التاجر 112إعدادي

ر عبيد503368 ي 162030الكرخ-بغدادذكرسعد حسير ة2/ التاجر 113إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسون بالسم503348 ة2/ التاجر 114إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكراحمد شاكر عبد265912 ة2/ التاجر 115إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد سلمان440628 ة2/ التاجر 116إعدادي



ي 162030الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمود رمضان439645 ة2/ التاجر 117إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرادد عادل كريم556207 ة2/ التاجر 118إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادذكرهيثم محمد جدوع21195 119بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرسعد مجيد فرحان276218 120بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعلي وهاب مطرود21142 لوم2/ التاجر 121دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالجبار ابراهيم21172 لوم2/ التاجر 122دب

ي 162030الكرخ-بغدادذكرهادي صالح خلف21224 ة2/ التاجر 123إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىفرح سعدون جعفر21129 1ماجستير2/ التاجر

ي تومان503405 ي 162030الكرخ-بغدادأنيىفليحة صير 2بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىلبير جواد رضا556222 3بكالوريوس2/ التاجر

ر عودة360634 ي 162030الكرخ-بغدادأنيىسندس حسير 4بكالوريوس2/ التاجر

ر265426 ي 162030الكرخ-بغدادأنيىزينب داود حسير 5بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىفدى حسون عبداالمير503352 6بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىيرسى علي عبدالحسن440631 7بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي تركان21219 8بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىرانية محمد يوسف276028 9بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىشهد كريم ثجيل522331 10بكالوريوس2/ التاجر

يا باسم لطيف360724 ي 162030الكرخ-بغدادأنيىدن 11بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىمريم وليد كاظم503270 12بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىرسل علي هاشم360667 13بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىفرح فالح جاسم276037 14بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىشيماء جاسم محمد نشأت21175 15بكالوريوس2/ التاجر

ر جعفر265896 ي 162030الكرخ-بغدادأنيىسهيلة تحسير لوم2/ التاجر 16دب

ر503445 ي 162030الكرخ-بغدادأنيىصبيحه نعمه حسير لوم2/ التاجر 17دب

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىيرسى علي ابراهيم265222 لوم2/ التاجر 18دب

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىرغد عاصي هاشم440703 لوم2/ التاجر 19دب

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىافراح اسماعيل محمد503428 لوم2/ التاجر 20دب

ى رضا سعيد276106 ي 162030الكرخ-بغدادأنيىبرسر لوم2/ التاجر 21دب

ر ابراهيم21151 ي 162030الكرخ-بغدادأنيىافراح حسير لوم2/ التاجر 22دب

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىالهام خليل احمد265192 لوم2/ التاجر 23دب

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىبتول عبدهللا جمار21198 لوم2/ التاجر 24دب

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىهديل عبدالكريم كاظم556425 لوم2/ التاجر 25دب

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىشيماء سعدي مهدي556410 لوم2/ التاجر 26دب

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىبتول كريم كاظم556402 لوم2/ التاجر 27دب

ر علي360519 ي 162030الكرخ-بغدادأنيىايه حسير لوم2/ التاجر 28دب

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىعلياء حسن علي276164 لوم2/ التاجر 29دب

ي440611 ي 162030الكرخ-بغدادأنيىاسيل عبدالرزاق ناجر 1بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىاالء هادي محمد556212 2بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىاثار اثير مالك21138 3بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىمريم عبدالكريم سلمان21221 4بكالوريوس2/ التاجر

ر مجيد حميد265952 ي 162030الكرخ-بغدادأنيىحنير 5بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد علي366604 6بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىزهراء جواد مهدي503245 7بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىحنان صباح شهاب440696 8بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىفرح لطيف رحيم503371 9بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىهاجر قاسم محمد265463 10بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىجنان صباح شهاب276193 11بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىمير فارس فاضل266026 12بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىزهراء مجيد فالح503357 13بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىابتهال احمد عبدالقدوس145423 14بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىزهراء كريم عباس503411 15بكالوريوس2/ التاجر



ي 162030الكرخ-بغدادأنيىوعود عباس كاظم21159 16بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىسارة علي حميد265594 17بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىعواطف عبدالكريم سلمان266046 18بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىميالد مجبل حسن21200 19بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىنور صاحب علي265938 20بكالوريوس2/ التاجر

يا محمد يوسف276021 ي 162030الكرخ-بغدادأنيىدن 21بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىرؤى ياس خضير276199 22بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىهديل فارس فاضل266033 23بكالوريوس2/ التاجر

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىاشاء احمد جبار21231 24بكالوريوس2/ التاجر

اس شكر مرزة21150 ي 162030الكرخ-بغدادأنيىنير لوم2/ التاجر 25دب

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىرشا وضاح عبدالمنعم503439 لوم2/ التاجر 26دب

ي503418
ي 162030الكرخ-بغدادأنيىدعاء علي حسوتر لوم2/ التاجر 27دب

ر سامي عبداالمير503386 ي 162030الكرخ-بغدادأنيىياسمير لوم2/ التاجر 28دب

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىنغم عدنان نعيم21119 لوم2/ التاجر 29دب

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىنوال وثيق عبدالسادة265650 لوم2/ التاجر 30دب

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىصابرين علي عزيز266067 لوم2/ التاجر 31دب

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىرؤى مهدي ابراهيم21178 ة2/ التاجر 32إعدادي

ر علي556206 ي 162030الكرخ-بغدادأنيىسارة حسير ة2/ التاجر 33إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىزينب باسم لطيف360730 ة2/ التاجر 34إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىاشاء اياد احمد503278 ة2/ التاجر 35إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىمينا فاضل حسن440604 ة2/ التاجر 36إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىزينب فالح جاسم21111 ة2/ التاجر 37إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىتمارة قحطان عدنان265923 ة2/ التاجر 38إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىفاطمة نوري فاضل266069 ة2/ التاجر 39إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىسارة اثير مالك265493 ة2/ التاجر 40إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىاية سعد عبدهللا556146 ة2/ التاجر 41إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىندى ضياء صالح21154 ة2/ التاجر 42إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىلبير خالد رسول366584 ة2/ التاجر 43إعدادي

ي 162030الكرخ-بغدادأنيىذكاء علي جعفر503447 لوم2/ التاجر 44دب

سان جبار حسن181452 1دكتوراه2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراح

2دكتوراه2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمصطفر فليح عبدالرضا307267

ر181852 ر كاظم عبدالحسير 3دكتوراه2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسير

ر عبدالحسن436534 4ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

ر436572 ر محمدحسير 5ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرضياء حسير

6ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحيدر سمير نوري533288

7ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد خليل بشارة551226

8ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراسامة سمير مجيد181326

9ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي حسن غليم304044

ي181305 ر علوان لعيير 10ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسير

11ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد حسن علي559852

12ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسن هادي علكم365377

ر محمد307272 13ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرذر عبدالحسير

لوم عالي2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم رسن181873 14دب

15بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرسالم عبدالعزيز غازي366095

16بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالجبار عباس551235

17بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرفوزي خطاب كامل533290

ي533317 18بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي محمد لعيير

ي533310
19بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحاتم عطية مريحر

ر عبدالحميد علوان365203 20بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسير

21بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمود علي جاسم551229

ر محمد364949 22بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي حسير



ة محسن387020 23بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرجاسم وداع

24بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرباسم كاظم عبد303929

25بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرباسم عبد ياش307254

26بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحيدر سلمان حمزة436560

27بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي سويلم304130

ر عالء حسون533327 28بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسير

29بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراسماعيل طاهر شنون181319

ي533304
30بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسام ثامر راصر

31بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان كاظم181985

32بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكررائد جواد كاظم533333

33بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالكاظم موس365870

34بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد شاكر نارص366251

35بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد محمد علي304100

ر فالح حسن304128 36بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسير

ي307297
ر علي غير 37بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسير

38بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحيدر يوسف صالل304112

39بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرراغب عبدزيد عبيد181996

40بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعمار محمد رشك551253

41بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمصطفر جمعة مهدي533278

42بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم محمد303938

43بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد304090

44بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرتيسير عبداالمير محمود181980

45بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعماد قاسم محسن181232

46بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكررعد حسن غايب551239

47بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي احمد مجيد533308

48بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكررائد حميد عايد303943

ي جير307062
49بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرباسل شمحر

50بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرياش زاير مهاوي436398

51بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد حميد كاظم479899

52بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسام جعفر خليل181316

53بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد حمزة رضا551220

54بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد ذاري مهدي304057

ر عبدزيد304035 55بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

ي364833
56بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالزهرة حسوتر

57بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالكاظم جاسم365834

58بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرامير رؤوف محسن551250

59بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرياش شاكر عبدالرزاق364655

60بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرفائز رياض شوكت181312

61بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمصطفر رافد طالب365775

62بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعيىس حسن عبيد304083

63بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي شهاب احمد304108

64بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحيدر جاسم محمد559850

65بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمصطفر جاسم محمد304077

66بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس نجم181910

67بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحيدر علي محمدحسن304080

68بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعماد عبد حاوي181822

ي كريم366131
69بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعمار غير

70بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرماهر معن عبد551234

71بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرانمار عماد صاحب533294

ر365394 72بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد ناهض حسير

73بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد زهير خزعل307076



74بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد جليل هاشم366062

ر303977 75بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمرتصر مهدي عبدالحسير

ر فالح304125 76بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرسجاد حسير

77بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالمهدي موس479856

78بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمدباقر صادق436610

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي حميد منشد181850 79دب

ر533323 لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرنهاد هادي حسير 80دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكركريم عبدالواحد كريم304027 81دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعالء خليل غالي551244 82دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراسعد عبد حاوي365851 83دب

ر181911 لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعالء عباس حسير 84دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد جبار حسن181473 85دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكريوسف عماد قاسم436258 86دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي يوسف صالل304092 87دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعمار رياض علوان365530 88دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد جبار نعمة181466 89دب

يل303797 لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي عبد دخ 90دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالواحد محسن181418 91دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمثير صالح مهدي533336 92دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمظفر جبار هالل303966 93دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد شهاب احمد304093 94دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعقيل اسماعيل ابراهيم303792 95دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرصالح حسن علي181954 96دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكربشير حسن سلمان551225 97دب

ر181871 لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرسامر نعيم حسير 98دب

ر303999 لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد سامي حسير 99دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكركرار رائد رشيد304067 100دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحيدر هادي نجم366210 101دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحيدر خليل باقر303974 102دب

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكركريم جدوع نايف533330 103إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرباسم علي عباس181410 104إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكريحير حسن عبيد533315 105إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراسامة حمودي قاسم181423 106إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرلؤي رائد رشيد304071 107إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرصادق محمد صادق533648 108إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكروهاب رزاق كريم182011 109إعدادي

ر علي عبدالخضر533292 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسير 110إعدادي

1ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمود طارق محمود304134

2ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمصطفر باسم جبار364616

3بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسن فالح عاصي533649

ي304023 ر هاد 4بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرسجاد حسير

5بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرسول فالح436475

6بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرنور محمد علي181965

7بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد عمار موس303983

8بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسن سلمان181233

9بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرسيفالدين نجم عبدهللا533297

10بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد عطية304138

11بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد علي181863

12بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعبدهللا كاظم شنيل551237

13بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي حسن خزعل181888

14بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد عبداالمير عبدالرضا307039



15بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي رعد فليح364716

16بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمصطفر ماجد جاسم181446

17بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم والي304052

سان علي181443 س اح 18بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرادري

19بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمصطفر عدنان اكريم436666

20بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرزين العابدين عبدالرزاق جميل551224

21بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي عبدالخضر365544

22بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي جمال جير181919

ي306748
23بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرصفاء عبدالزهرة حسوتر

ر محمد307094 24بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرطه حسير

ي304062 25بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل هاد

26بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرايمن ضياء عبطان533786

27بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحارث حازم غافل365825

28بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحيدر جاسم يعقوب366263

29بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعمار جابر عطية181944

ر باسم علي307191 30بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسير

31بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرامير ياش صادق181940

32بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرصفاء مهدي صالح181933

ر عبدزيد303994 33بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير

34بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعالء ضياء جواد304106

35بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمصطفر مجيد عبدالكاظم181896

36بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي بدر جعفر304032

37بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمهدي عبدالجبار ابراهيم387237

38بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسن عالء محسن304114

39بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسن يوسف صالل303990

40بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمصطفر مهدي صالح436563

41بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمرتصر علي معارج304008

42بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي مجيد ضاجي307363

43بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي لؤي عزيز386997

44بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمدباقر حامد كيطان533653

ي307342
45بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمصطفر محسن راصر

ر عيدان436506 46بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعدي حسير

47بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمازن كريم موات559833

48بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل عبدالرضا282380

49بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرصفاء رحيم جواد364593

ي306736
50بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالزهرة حسوتر

ر366003 51بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرجعفر ضياء حسير

52بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمرتصر كامل جمعة559857

ر كاظم مونس181245 53بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسير

ر ضياء محسن303969 54بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسير

55بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمرتصر عدنان كاظم181508

56بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكركرار ستار عبدالجبار303907

57بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد بريسم كاطع436511

58بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرابراهيم حسن عبيد365892

ر سالم جعفر436655 59بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسير

60بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمنير علي عبدالوهاب181302

61بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالهادي مشحود181922

62بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمصطفر صباح عناد303949

63بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عادل علي364769

64بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي محمد علي181266

يل365976 65بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحمزة عبد دخ



ر كاظم عبدنور436635 66بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسير

67بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح مهدي479880

68بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمهند وليد خالد436612

69بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمجتير صفاء هاشم533321

70بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عباس366289

ر181504 ر عدنان حسير 71بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسير

72بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي عصام نعمة181341

73بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحيدر علي قاسم436568

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرحيم كاظم304019 74دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرضياء جواد كريم181832 75دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرسجاد حيدر حديد182002 76دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي عامر محمد365009 77دب

ر عبدالهادي مشحوذ181827 لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسير 78دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمنذر فارس سلطان533325 79دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرفاضل عباس نجم306967 80دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جاسم محمد181397 81دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرسيف ياس خضير181837 82دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم جاسم181356 83دب

ر علي181970 لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 84دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرطه سمير مجيد181973 85دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمهند محمد صاحب181936 86دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسن صباح فليح181334 87دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرامير خالد سلطان533314 88دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكررافد عبدالكاظم موس181413 89دب

ي387236
لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحيدر حسن راصر 90دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد عامر محمد365019 91دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد حبيب مشتت551251 92دب

ح181535 لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي محمد فري     93دب

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمهيمن علي جبار436637 94إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرزيد اكرم نعمة304040 95إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرسيف علي محمد181407 96إعدادي

ي436543
ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد عاتى 97إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعمار ستار شنيشل479801 98إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن صادق محمد533647 99إعدادي

ي479828 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرسجاد سالم عبدالنير 100إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرياش محمد مجشف365216 101إعدادي

ر436245 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمرتصر ضياء حسير 102إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد533329 103إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرسجاد سعد حميد436606 104إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد منذر محسن307148 105إعدادي

ر436494 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسير 106إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمود جبار حسن181819 107إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرغيث كريم حديد181887 108إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي رافد طالب365745 109إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرباقر محمد عطية533651 110إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرنشوان سعد خلف366157 111إعدادي

ر علي قاسم436575 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسير 112إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي حازم غافل386942 113إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان اكريم436629 114إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكربارق عدنان اكريم436662 115إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود غازي181868 116إعدادي



ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل مدلول436374 117إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرامير علي خضير161062 118إعدادي

ر366015 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعبدالمعز ضياء حسير 119إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي محمد حديد306867 120إعدادي

ر هاشم533302 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 121إعدادي

ي181458 ر هاد ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمنتظر حسير 122إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد ريسان جعاز304064 123إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكاظم نارص436479 124إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرسجاد جاسم حامد181843 125إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرموس علي محمد306762 126إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد صباح شلش181278 127إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكريوسف وسام كامل304086 128إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعباس علي نجيب181287 129إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم خالد سلطان436233 130إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي سلمان مهنا181250 131إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكركاظم بريسم عالوي306844 132إعدادي

ر406402 فقار عدنان حسير ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرذوال 133إعدادي

ر181469 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرسجاد عباس عبدالحسير 134إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي محمد خليل551219 135إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمدالجواد حسن لفته479870 136إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعبدهللا نصير ماجد181496 137إعدادي

ر رزاق كريم181426 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسير 138إعدادي

ر راغب عبدزيد533645 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرياسير 139إعدادي

ر436502 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمقتدى علي حسير 140إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرشاج منير محمد533334 141إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد نوري محمد436194 142إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي صالح مهدي181941 143إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعباس مهدي صالح182009 144إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد رحيم طعيمة551210 145إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمهند خالد سلطان533332 146إعدادي

ار دارا بكر366084 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكردي 147إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسن سامي عبدالوهاب436652 148إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي ماجد رشيد181392 149إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرجعفر محمد ماجد436218 150إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعمار قاسم محسن181291 151إعدادي

ر جميل181960 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 152إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد مهدي علي365308 153إعدادي

154ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعبداالمير جمعة مهدي436615

ر كاظم حسن181303 155بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسير

156بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرجبار منشد خشم533286

157بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعالء احمد عطية366228

158بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمهدي صالح كاظم181289

159بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرجالل مالك محمد181906

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد شدهان ناهي366028 160دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرامجد صباح شلش181274 161دب

مة181982 لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراياد حريجة عبداالئ 162دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرجاسم حامد عبد181918 163دب

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرعلي طه عباس307011 164إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكراحمد عبدعلي هويش366239 165إعدادي

ي موس387261
ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرسعد ثاتر 166إعدادي

ر حبيب جعفر306722 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسنير 167إعدادي



ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار خضير181349 168إعدادي

ر181913 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادذكرحسن هادي حسير 169إعدادي

1ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىغفران فاضل زناد533311

2ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىهدى قاسم فاضل364809

ي181929
3ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىشيماء زاحم حسوتر

لوم عالي2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىحوراء حميد عايد181947 4دب

5بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىصوفيا عارف جعفر533312

6بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىفضيلة خلف ورد365293

ر551231 7بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدجواد حسير

8بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىفائقة حاتم كاظم365494

9بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىندى ضامد عزيز181539

10بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىحذيفة عويد وميان436646

يه عبدالحسن مسعد551233 11بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىخير

12بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىنضال حسن محسن181229

ي306931 13بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىخديجة محمد لعيير

14بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىزهرة محمود علي181361

15بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىسهام حميد طاهر436608

ي436580
16بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىشيماء جعفر غير

ر جبار480236 17بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىابتسام حسير

18بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىفردوس حميد عايد307288

19بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرنا جبار راهي304119

ة يعكوب يوسف533768 20بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىنادي

21بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىجنان غازي صكر365791

22بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىمها فهد مذخور437000

23بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىبيداء حاكم لهيب181500

24بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىراجحة صادق جعفر364642

25بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىهديل كاظم مونس181237

26بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىشيماء جبير خافور181880

27بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىعذراء عادل نصيف365354

28بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد كامل307257

29بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىنرسين قاسم خلف366117

30بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىجنان وحيد كاظم365336

31بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىزينب قاسم فاضل364747

32بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرنا محمد جبار181900

33بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىمروة محمد جبار181899

34بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىشهد رضا شخير551240

35بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىهند موفق حسن533299

36بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىاالء صبحي فاضل479883

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىمير صبحي جليل282444 37دب

ي181401
لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىسوسن جالوي راصر 38دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىعلياء عبداالمير نجم365323 39دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىميسون كريم فنجان551247 40دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىزهراء عامر محمد364850 41دب

ر فيصل436518 لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىامل حسير 42دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىهبة محمد فوزي181876 43دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىروناق ذاري مهدي181882 44دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىميس احمد حسن365064 45دب

ي303791
لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىسعاد نارص راصر 46دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىمي محمدرضا محسن181892 47دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىكوثر حميد عايد364672 48دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىتبارك رافد طالب479862 49دب



لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىزينة علي نادر303961 50دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىايمان مهدي حسون554254 51دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالجليل علي479886 52دب

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىسناء صابر حمزة181952 53إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىسوسن عبدالكاظم جاسم551223 54إعدادي

ر نارص غليس181461 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىنرمير 55إعدادي

ر364997 الم كاظم عبدالحسير ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىاح 56إعدادي

1ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىلمياء جازع رشيد307323

2ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىزهراء سالم محمد181439

ي533319 3ماجستير2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىافراح صدام حماد

ي181963 4بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىهبة فيصل جود

5بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىعال محسن حسن551248

6بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىشذى مصطفر محمد436441

7بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىسارة مصطفر محمد436433

8بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرقية شاكر محمود181840

9بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىاشاء علي جاسم303919

10بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىحنان حافظ لفته181908

11بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىصابرين ثائر جهاد181420

12بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىوجدان عبدالرحيم كاظم307086

ر فيصل436515 13بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىمثال حسير

14بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىسارة ناظم رشيد304012

15بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىسالي احمد حديد181988

16بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي قحطان303953

ي181997 17بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىكوثر حسن لعيير

18بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىزينب فليح حسن365163

19بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى جاسم فارس366196

20بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىدعاء محمد علي181270

21بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىنبا علي خضير365230

22بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىفرح زهير خزعل306860

23بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىشهد وليد موس559855

ر سحج303892 24بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىسحر حسير

25بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىزهراء صالح شهيد480239

26بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىنور فاضل ابراهيم303958

27بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىبراءة عبدالحميد صاحب303995

28بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىمريم علي جاسم303913

29بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىسارة ستار جبار181385

30بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرنا طالب علي366045

31بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىحوراء قاسم محمد533324

32بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىتمارة داود سلمان307179

ر فيصل436528 33بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىميادة حسير

34بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرؤى علي نارص533322

ي436643 35بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرهف فالح هاد

36بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرسل رشدي مجيد387057

ي364988
37بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىهند كريم حسوتر

38بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىعلياء كاظم حسن366280

39بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىشى شاكر زغير479835

40بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد خلف436483

41بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرباب صالح عبدالرزاق181358

42بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىعال حسن لفته307263

43بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىهويدا علي خزعل181477

44بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىاية طه خضر436601



ي365506 45بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محمد جود

46بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرفيف قصي عبدالقادر533306

47بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىسحر محمود عطية181242

48بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى سعيد مجيد386982

49بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىاسماء طعمة جاسم181937

50بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىزينب خالد صاحب366299

51بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىازهار شهاب احمد304096

ر كاظم303986 52بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىكوثر حسير

ر علي181953 ق تحسير 53بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىاستير

54بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىشى احمد حديد181991

55بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىهديل محمد صالح307276

ي436550 56بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىشهد حسن هاد

57بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىزهراء فهد روضان559860

58بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى محمود غازي181490

59بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىتمارة صباح عناد304003

ى علي صالح181825 60بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىبرسر

61بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىمروة نايف كيطان307135

62بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىندى حمود حاشوش181363

63بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرسل ريسان جعاز365806

وع موفق رزاق181949 64بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىدم

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىصفا يوسف حميد304103 65دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىوالء باقر غالم306794 66دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عدنان مالك181847 67دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىفرح عبداالمير عباس303971 68دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرشا عبدهللا حاتم303720 69دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرسل علي فاضل479890 70دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى عادل باقر181862 71دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىاية احمد مهدي181824 72دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىنور صبيح سالم365844 73دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىشهد عباس مهدي364693 74دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىغفران عبدالرحيم كاظم304017 75دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرسل كريم غانم304087 76دب

يف181435 لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىزينة حسن شر 77دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىبراء احمد مهدي307026 78دب

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرانيا هاشم عدنان181479 79إعدادي

ي عبدالصاحب181297 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حرتر 80إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىزينب حميد علي436489 81إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي خزعل181353 82إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىريام سالم حاوي365518 83إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىهبة عبداالمير جمعة436624 84إعدادي

ي181924 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىسارة عبداالمير هاد 85إعدادي

ي303934 ى حسن لعيير ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىبرسر 86إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرغد عباس مهدي387103 87إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىجوان راغب عبدزيد181977 88إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىزينب قاسم عبداالمير181817 89إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىعلياء هادي عبد181856 90إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىهاجر عباس محمد181818 91إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىمريم موحان عزيز436538 92إعدادي

ر304059 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىايالف حامد عبدالحسير 93إعدادي

ي436557 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىفرح حسن هاد 94إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىميس رضا شخير533652 95إعدادي



يف181428 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىغفران حسن شر 96إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىتبارك قحطان عدنان265483 97إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرشا عبدالخالق محمد181830 98إعدادي

ر علي181834 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىشذى حسير 99إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىطيبة عبداالمير جمعة436619 100إعدادي

ي عبدالصاحب533328 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىزهراء حرتر 101إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىعطور علي صالح436300 102إعدادي

ر فيصل436525 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىتبارك حسير 103إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىسحر عمار خلف533282 104إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىاسيل سامي مكي436337 105إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىايات كريم جويعد181961 106إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرفل ماجد كريم307195 107إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىنور خالد داود406245 108إعدادي

ر كيطان307157 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىغفران حسير 109إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرواء مطرسر عبدالرزاق551212 110إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىهناء كريم جويعد181993 111إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىهدى صاحب حبيب181859 112إعدادي

ر عبيد366185 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسير 113إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىابتهال فلح مجيد181310 114إعدادي

115بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىوفاء موس عبدالكريم307123

116بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالرضا حسون551246

117بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرغد غازي محمد365190

118بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىسهام جابر فرج181283

119بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىمي جمال احمد551216

120بكالوريوس2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىكوثر مزعل عايز436589

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىبتول حسن عيدان303956 121دب

يل366143 لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىسوزان عبد دخ 122دب

الم صيوان حلو181484 لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىاح 123دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىليل كاظم سايب307282 124دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىمنال احمد عطية366223 125دب

لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىلقاء عبدالكريم كاظم181981 126دب

ر306776 لوم2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىازهار سعيد حسير 127دب

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىرضاء هللا محمد مجشف533284 128إعدادي

ر181463 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىمنال محمد ياسير 129إعدادي

ر حسون551252 ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىفرحة حسير 130إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىزهراء عصام كريم436151 131إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىنزهة محمود عبد365031 132إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىاسيا جعفر ابراهيم551241 133إعدادي

ة2/ الحرية الثانية 112032الكرخ-بغدادأنيىغادة عباس زغير181324 134إعدادي

1دكتوراه2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمهند حازم خليل392560

ي528167
2دكتوراه2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر فاروق لطفر

3دكتوراه2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد طه396603

ر276955 4دكتوراه2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرحازم محمد حسير

5دكتوراه2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكروليد علي حميد528116

6ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر محمد رمضان393730

7ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرربيع غالب علي393950

8ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرطالل اسماعيل ابراهيم295095

9ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمصطفر خالد احمد393719

10ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرواثق ناطق جمعة528176

11ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرهمام سعدي مهدي276429

12ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالستار حميد553904



13ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرقصي فريد شالل277254

14ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد احمد277108

15ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمنتض علي زين الدين392861

ور محمد رمضان528079 16ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكران

17ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر حاتم حمد392684

18ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمهند علي زينالدين392798

19ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرامجد قاسم محمد528257

لوم عالي2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرسعد اسماعيل ابراهيم1593 20دب

21بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرحميد مجيد داود277127

22بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم يحير عبدالمجيد277104

23بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعباس جاسم محمد276962

24بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرصالح اسماعيل فرحان396713

25بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر عبدالكريم مرعي528233

26بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرفالح هادي جاسم1562

27بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرسهيل نجم عبد277126

ي299735 28بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان حماد

29بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد سليم داود1548

30بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرنورس احمد حسيب396849

31بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرياش محمد ندى528169

32بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرايهاب نائل عبدالجبار528491

33بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرماهر محمد ابراهيم392925

34بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر احمد نايف276838

35بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمروان سعد خليل477043

36بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرليث شاكر محمود528181

37بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعادل عمر نوري393410

38بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد شاكر عبدالكريم393042

39بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالنارص عبدالرحمن عاكف294521

40بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرامجد حميد ربيع277186

41بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد جميل ابراهيم393912

42بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرحمزة فهد فتاك277243

43بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل محمدصالح1616

44بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكربالل طه عباس463461

45بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرقتيبة صالح عثمان277051

ي عبدالكريم276424
46بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرسعد هاتر

47بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرهيثم عامر محمود393672

48بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالمجيد محمد عبدالمجيد553909

49بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرنض عادل ابراهيم528207

50بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرشمد حاتم كريم553907

51بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراسامه سعيد عبد528085

ر طالب كاظم396701 52بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرحسير

53بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمصطفر طه مهدي277140

ف ثامر خليل393607 54بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراشر

55بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمهند موفق فؤاد277148

56بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرسيف الدين فائق فرج1536

57بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرفراس سعدي محمد1537

58بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرنور صباح فاضل1610

59بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد فوزي عباس393379

60بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس فاضل553905

61بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس خضير393858

62بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرليث محمد عبدالرحمن396696

63بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرهمام زياد عباس276307



64بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي كمال جعفر1572

65بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرسعد عبدالعزيز سعود392629

66بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالباسط حمد528222

67بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل ابراهيم396909

68بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي بحر فياض1540

69بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر اياد عبدالحميد1609

ي تركي528106 70بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد صير

71بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر سعد عباس396651

72بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكروميض سعيد عبد528255

73بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمصطفر قحطان خليل1539

74بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرايمن اسامة سالمة394097

ر277006 75بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عالء حسير

76بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمصطفر صالح مهدي396618

77بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد ساهر عبداالمير1622

ر عودة277190 78بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرنبيل حسير

79بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعامر طالل جاسم396729

80بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرزيد ايمن زيد528141

81بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد هادي احمد276276

82بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراسامة سعد محمد392779

83بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمصطفر صالح عثمان294563

84بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي منصور ابراهيم392807

ي تركي528217 85بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر صير

86بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرصهيب عدنان حمد528202

87بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي محمد جعفر393431

88بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد محمد عدنان528183

89بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالباسط حمد396836

90بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمصطفر نايف احمد1605

91بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرضياء سعدون حسن528074

92بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي ابراهيم محسن528467

93بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكربكر علي جياد277003

94بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكروسام عبدالستار صالح1611

95بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي وليد جاسم393747

96بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمهند وليد عبدالرحمن276331

ر276452 97بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرجبار محمد حسير

98بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرهاشم فاهم نعمة392555

99بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكربهاء حسن اركيدان294222

100بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرابوبكر صفاء طه1626

101بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمصطفر مؤيد زاعل528177

102بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمود ابراهيم552832

103بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرشمد مالك حامد276940

104بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرفهد فاضل قوان528495

105بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدالستار صالح295179

106بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمهند فرقد عبدالحميد1532

107بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكربسام سعدي مهدي552800

108بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمؤيد علي حمد393029

ر392792 109بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر علي حسير

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عبدهللا فرحان396786 110دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد مجيد داود1542 111دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرحسن اركيدان جاسم528225 112دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر عباس مطر396861 113دب

ن394137 لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكروضاح مخلف حردا 114دب



لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرقاسم حماد نايف299224 115دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر احمد رشيد294421 116دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكركريم موس خلف277143 117دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمكي احمد عبد393820 118دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرياش حمد سليمان276432 119دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراوس حامد محمدرشاد396708 120دب

ر392936 لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرخالد جميل حسير 121دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرصباح محمد شكر299723 122دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد خميس حمد277046 123دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد محان عبود528098 124دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرايهاب جمال علي528201 125دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكررسول سليم محمد393869 126دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرماهر مهدي نزال477061 127دب

ر277157 لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمهند زيد حسير 128دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمود غزال عبدهللا528493 129دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد سعد احمد299237 130دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرانمار جمال علي276484 131دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم كاظم528461 132دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد عراك528230 133دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود احمد1538 134دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرفاضل اركيدان جاسم527983 135دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم احمد277018 136دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمهند عبد ملحم276925 137دب

ر علوان277013 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعالء حسير 138إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرطالب ياس خضير392850 139إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرطه جلوب فاضل276444 140إعدادي

ر553915 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي شحان حسير 141إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم علي396874 142إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمنتض ابراهيم نجم393573 143إعدادي

ر392834 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي عبدهللا حسير 144إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرخليل كريم احمد277197 145إعدادي

ر393901 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد موجد حسير 146إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد شكر احمد553922 147إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد عبد276911 148إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرحميد اسعد جاسم398144 149إعدادي

ر غازي ويس528237 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرحسير 150إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكربالل اسامة سالمة394030 151إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرليث فاضل قوان528067 152إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالباسط حمد393769 153إعدادي

1ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمصطفر طه محمود393923

2ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرياش عامر حمد276120

ر1534 ر علي حسير 3ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرياسير

لوم عالي2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي نايف احمد1580 4دب

5بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرحسام سالم عبد396891

ر394176 6بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد حسير

7بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعامر عالوي خلف555983

8بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعالء جمال عواد1549

9بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر محمد ابراهيم555962

ر396722 10بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرصهيب خميس ياسير

11بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد نايف احمد1620

12بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرصالح حامد محان396816



13بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرحسام معروف حافظ528506

14بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمار ساهر عبداالمير277021

15بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكررعد سعود محمد393831

ر277152 16بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمؤيد زيد حسير

17بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرقتيبة جمعة محمد1638

18بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر خالد فليح392736

19بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي اسعد عبد392821

20بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد محمد ابراهيم277116

21بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي خميس برد276966

ر1578 22بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرحيدر علي حسير

23بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرطه احمد مجيد528260

24بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرطه طارق كامل528146

25بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرسعدون محمد محان528136

26بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر مهدي جمعة396826

27بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم محسن528215

28بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد خضير276479

29بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرامير عبدالرحمن زيدان528194

30بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد هادي برد528213

31بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل سكران277214

32بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر عدنان ابراهيم276318

33بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعثمان عبدالستار علي1606

34بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمصطفر عماد جمهور276969

ر محمود277194 35بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر حسير

36بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر احمد شفيق1576

37بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرشمد وليد عبدالرحمن528076

38بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرشمد عباس جاسم277168

39بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرسلوان صباح لطيف528268

40بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرصفاء اياد عبد393798

ي عبداللطيف1629 41بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبداللطيف صير

42بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي محمد شهاب396803

43بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد اياد طه553924

44بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر معروف حافظ528151

45بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالستار عبدالرزاق394162

46بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرحمن زيدان528191

47بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عماد جمهور276976

ر عودة277200 48بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرزيد حسير

49بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد عالءالدين393784

50بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكربالل عدنان حمد528227

51بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرفالح حامد محان394122

52بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر حميد مجيت294496

53بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي ماجد حميد396678

ر396637 54بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدهللا نمير ياسير

55بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد عالوي خلف1587

56بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراسامة عبد ملحم276986

57بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان جواد396964

58بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل احمد396646

59بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر احمد سهيل276898

60بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر منذر محمد276134

61بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد عامر جميل1604

62بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرابراهيم مصدق عباس392706

ي عبداللطيف1632 63بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمصطفر صير



64بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد عائد فيصل392912

65بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرسيف محمد شحان1584

66بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرهيثم رشيد عبد394111

67بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرشهاب احمد عبدهللا277170

ي حافظ396671
68بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد حفى

69بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي حسن جبار392726

ل1577 70بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد عاد

71بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرماهر متعب عبد276863

72بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد خميس برد276472

73بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرنوار ضياء شاكر276907

74بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعوف عبدالرحمن حمد1623

75بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر شاكر احمد1599

76بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد علي مهدي392617

77بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكريوسف حاتم زكي276945

78بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد حميد رشيد393226

79بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراوس عبدالستار سلمان276873

80بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار علي276501

81بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدهللا نجمالدين عبدهللا276289

82بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراكرم اسماعيل علي396747

83بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم سليمان277083

84بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرسامر حميد ربيع277235

85بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد1624

86بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرنذير محمد خليل395939

87بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمضر عبدالرزاق محمد517898

88بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن عالء نوري528087

89بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد عمر جياد396763

90بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد علي محمد1556

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعادل حمزة عبيد276036 91دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرحيدر جلوب فاضل528114 92دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراوس عباس عبدالواحد528100 93دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكربكر منذر محمد276465 94دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكريونس محمد محسن528174 95دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكربالل محمود ابراهيم277037 96دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد ابراهيم528497 97دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمختار ممتاز حميد393270 98دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد عواد علوان294970 99دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمار بدر محمد299486 100دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعود محمد392841 101دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم محمد محان1550 102دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر اسعد صالح294753 103دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمروان احمد رشيد396592 104دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمصطفر خالد عبد392573 105دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي مرشد عبد1574 106دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكررياض خميس زيدان295023 107دب

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالجبار سلمان396775 108إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل عبد395362 109إعدادي

سان محمد محان1571 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراح 110إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي ساهر عبداالمير294717 111إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرجمال علي زين الدين392903 112إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرشمد مازن حميد1619 113إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالملك سعد مجيد276326 114إعدادي



ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي صالح لطيف392070 115إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكريوسف حازم محمد277025 116إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد اسامة فخري528093 117إعدادي

ر حميد294934 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد ياسير 118إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكربسام حسن نعمة528139 119إعدادي

ر1596 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرجعفر مهند حسير 120إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حميد غزاي528188 121إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عزام علي555981 122إعدادي

ي393994
ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق غير 123إعدادي

ر528205 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرفراس حميد حسير 124إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر صالح عباس1585 125إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالملك جهاد منصور276130 126إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمنير حاتم محمد1625 127إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدهللا مهند سالم395246 128إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرنجاح جمال محمد276878 129إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمروان محمد كريم1567 130إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعثمان احمد شفيق294680 131إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي داود جبار392697 132إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم خضير جسام528065 133إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعثمان محمد محان1602 134إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعطاهللا حميد علي395290 135إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمروان صباح لطيف528208 136إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرابراهيم سمير كاظم294670 137إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرنمير رزاق عبد1581 138إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فاضل حميد553918 139إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعالء قاسم محمد276020 140إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرحمزة اكرم نوري528488 141إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد ضياء حمدان277078 142إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعمر ثائر شاكر294133 143إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرليث فالح حسن295064 144إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد عواد1634 145إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم حماد276855 146إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكريوسف محمد خالد276438 147إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرفراس عباس شحان1608 148إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرخليل ضياء خليل518211 149إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد528090 150إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرثائر عالوي خلف1586 151إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد سمير كاظم1579 152إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكريحير كريم محمد276442 153إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم ثامر حامد1582 154إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمروان غانم حمود277112 155إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمروان طالب سمير294860 156إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرسيف علي جسام528081 157إعدادي

ر476949 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل حسير 158إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعباس محمد كريم1564 159إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبداالله كريم ابراهيم396927 160إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد رعد عبدالرحيم392773 161إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد حامد276903 162إعدادي

ر علي1583 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكركمال الدين حسير 163إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد طالب احمد528066 164إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي عادل كاظم1607 165إعدادي



ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمهند اسماعيل كاظم528247 166إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعادل ثامر حامد294786 167إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم خالد شالل528088 168إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرايمن مالك فرحان294455 169إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد بكر عبدالمهيمن557349 170إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود ابراهيم294304 171إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي اكرم عطية395374 172إعدادي

ل1555 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد عاد 173إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكربكر علي ناظم1613 174إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عباس مهدي528069 175إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكراحمد جبار عبدعلي396612 176إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرفيصل عبدالجبار دوحان294954 177إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرعلي سلمان جمعة276460 178إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرزيد محمد بديع276283 179إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكركرار حسن جبار1535 180إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكروسام محمدعلي محيميد1603 181إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرشاكر محمود علوان396918 182إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمنهل محمد شحان1589 183إعدادي

ي اسماعيل ابراهيم1592
184ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرحفى

185بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرسالم عبد جوير396940

186بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرفراس صالح جاسم296498

187بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد غزال عبدهللا392672

188بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرسعد عالوي خلف1588

ر حمد1552 189بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادذكرجمال عكاب شالل528110 190دب

1ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىلم مصطفر صادق393419

2ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد جواد392716

لوم عالي2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىسنا مثير ابراهيم393960 3دب

ة مخلف مهدي528119 4بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنضير

5بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىخديجة مهدي علوان293063

6بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىلقاء ابراهيم مهدي392783

ي394017
7بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىانتصار علي راصر

8بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنضال غازي ويس393934

9بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىسناء حسن منصور396688

10بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىشيماء احمد غنام239198

11بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىفرح نائل عبدالجبار553919

12بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىسعاد عراك جاسم393971

13بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىسوزان جبار حمود528489

14بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىهيفاء عبد عيدان277069

15بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىسندس ستار علوان277154

16بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنور داود كامل393557

17بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىوفاء ابراهيم نارص394537

18بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىحال كاظم رشيد299728

19بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىوجدان غالب متعب528125

20بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىشيماء رياض عبدالرحيم475053

21بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىخديجة باسم احمد393846

22بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىرنا جاسم محمد528133

ر294626 23بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىزينب حميد حسير

24بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىرفاه رياض جواد395271

25بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاكرام نعمة حسون1631

الم حبيب سليم276913 26بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاح



ر علوان551307 27بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىوسن حسير

28بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنهلة مجيد فرحان528053

29بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىايمان حمادي عاصي276888

30بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىهديل صباح مهدي528231

الم جاسم محمد528197 31بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاح

32بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىومضاء اياد محمد392060

33بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىرند عبدالرزاق محمد518308

34بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنعم عامر ممدوح1635

الم محمود مزعل1598 35بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاح

36بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىحمديه محمود عداي393812

37بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىسعديه محمود عداي277101

38بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاسماء سعيد عبد518781

39بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىريا علي حسن393589

40بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىجنان ابراهيم نارص528239

41بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنور حكمت علي393657

42بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىمريم صالح عثمان396661

43بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىايات وليد عبداللطيف393058

44بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنافلة حميد مخلف277057

ي اسعد294537
45بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىزهوة حفى

46بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىصبيحة رشيد عبد528108

47بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىرغد جواد محمود518786

48بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىفرح ثامر مهدي528118

49بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىرغد جاسم علوان276291

50بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىهالة عصام شوكت276858

51بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىيرس جمال محمد528143

52بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىصابرين فوزي عباس528111

53بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىندى جاسم محمد294214

ر ابراهيم528500 54بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىحال حسير

55بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىفردوس شهاب احمد276951

56بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىهند عماد جمهور276298

ر518353 57بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىدعاء حميد حسير

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىصالحة جاسم عبدهللا276321 58دب

ر علي393643 لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىهدى حسير 59دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىامال فخري سعدون276993 60دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىسناء حميد ابراهيم393680 61دب

سام محمود حسن528097 لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىان 62دب

الص علي غنام392049 لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاخ 63دب

ر528112 لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىعهود سعيد ياسير 64دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىشهد ليث ابراهيم392079 65دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىفاتن محمد عواد393890 66دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاشاء عقيل عزيز394010 67دب

ي393689 نا عالء صير لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىدي 68دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىزينب وائل خزعل528095 69دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىتمارا طارق سلطان277253 70دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىايمان عبدالستار حميد528245 71دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىمي صباح عبيد277121 72دب

ور محمد277087 لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىلم ان 73دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىحال علي خلف1590 74دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىندى جميل عبدالقادر277042 75دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىدعد داود سالم276891 76دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىفردوس صالح عثمان276015 77دب



لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىهديل ضياء جمهور396737 78دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىحنان محمد عجمي528241 79دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىحنان غازي ويس394149 80دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى صالح عبدالجبار276842 81دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىهديل علي ربيع393474 82دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىهناء محمد اسماعيل299254 83دب

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىسندس علي حسن277031 84إعدادي

سام عبدالستار عزالدين393219 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىان 85إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىانتصار محمد رشيد1612 86إعدادي

ور عبداالمير294294 1ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىزهراء ان

2ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىخلود حسن سلمان393402

3ماجستير2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىمريم احمد جسام294276

لوم عالي2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىرنا اياد عبدالرحمن393708 4دب

5بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىحنان غزال عبدهللا528128

6بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىعال سعد حميد276884

7بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىمثال ممتاز حميد277064

8بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىرانيا حامد مضعن528050

9بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىهبه خميس حمد277248

10بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنغم حكمت علي472394

11بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىسحر علي محمد1557

12بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنورس رشيد علي1568

13بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاروى جمعة حمد277241

14بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىريم عماد جمهور276971

15بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىشدن باسم اسماعيل1573

16بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىسهام جبار علي276829

ر ابراهيم277071 17بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاالء حسير

ر مؤيد مصطفر393780 18بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىياسير

19بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاساور اياد عويد392548

20بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاسيل كامل فرحان1563

21بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىشيماء عالوي عبود393762

ما سامي عبداالمير1617 22بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىدي

نا وائل صديق1554 23بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىدي

ر سعد متعب295122 24بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىحنير

25بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىرؤى هاشم نوار277081

ر398341 26بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىرغد فاضل حسير

27بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىرويدة جمال محمد276876

28بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىتمارة عبدالباسط احمد276996

29بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىجنان نوار اسماعيل276833

30بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىامنة فيصل عبدهللا396978

31بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىابتهال عبدالقادر عبدالكريم528232

32بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىسحر ضياء جمهور396755

ي276491
33بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىايمان كريم غير

34بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاساور فيصل عبدهللا396950

35بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىرسل عدنان ابراهيم276309

36بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىايناس كامل فرحان1570

37بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاالء حاتم فرحان294946

38بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىايناس ابراهيم محمود277161

39بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنور ضياء خليل395918

40بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىزينب قدوري علي277090

ر398315 ر علي حسير 41بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىحنير

42بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىايات ضياء حمدان1546



43بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاسيل قاسم محمد277180

يا حامد مضعن528055 44بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىدال

ي276921
45بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىغفران عبدالرزاق غير

46بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىغدير علي عدنان392643

ر1553 47بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىرهام محمد حسير

48بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىفرقد حميد رشيد393624

49بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىميرس شهاب احمد294172

50بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىشيماء جبار فرحان395444

51بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىزينب بالل محمد518783

52بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىرقية مؤيد مصطفر393882

53بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىايالف محمد دوحان295132

54بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىهمسة احمد عبدهللا277226

ر طالب سمير1595 55بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىحنير

56بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىرشا قاسم محمد277097

ر276817 57بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىميس عبدالستار حسير

ي محمد299701
58بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاسيل غير

59بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىمروة مؤيد زاعل528073

60بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىمروة محمود عبداللطيف528155

61بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىفاطمة بالل محمد517956

62بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىلبير رعد عبدالرحيم276933

63بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىرنا قاسم محمد277093

64بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنور محمد مجيد1545

ر396578 65بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىشيماء فاضل حسير

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنىه سالم محمد528132 66دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىمروة عالوي عبود393755 67دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىزينب علي فياض1601 68دب

سان سعيد527978 لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىوفاء اح 69دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىايمان فارس عبدهللا393982 70دب

سان سعيد518245 لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىغفران اح 71دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنهلة محمد مهدي276813 72دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنور مهدي صالح528165 73دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىسؤدد حميد رشيد393494 74دب

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىمريم احمد كريم1565 75إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىتبارك احمد عبود528103 76إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنورالزهراء قاسم محمد528059 77إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىعزيزة صالح عباس294470 78إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىفاطمة صالح عبدالجبار276850 79إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىخديجة عبدالقادر عبدالكريم528056 80إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنور اياد عباس294244 81إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىمودة ساهر عبداالمير276489 82إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىشى كامل فرحان294768 83إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاية اسماعيل كاظم528487 84إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىضح اسماعيل خليل393018 85إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىسحر علي محمد1627 86إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىدالل محمد مجيد1543 87إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىسهيلة عادل كاظم294823 88إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىهاجر اسماعيل كاظم528262 89إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىهالة يونس احمد396599 90إعدادي

ر1597 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىايالف مهند حسير 91إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنبأ حازم محمد277029 92إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىتيسير ماجد حميد277175 93إعدادي



ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاسماء شاكر جلوب396793 94إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىنور احمد كريم1566 95إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىتبارك ضياء حمدان1547 96إعدادي

ي294378 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىزينب سعدي هاد 97إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىسحر عدنان فرحان1560 98إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاطياف شاكر جلوب276934 99إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىرزان عدنان ابراهيم276313 100إعدادي

يم277232 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىرفل عمار ارح 101إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىشهالء طه جلوب1561 102إعدادي

ر295031 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىمها عبدالستار حسير 103إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىهبة طه حمود276869 104إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىريم زياد عارف1615 105إعدادي

ي عبداللطيف1628 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاندلس صير 106إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىرقية بالل محمد518741 107إعدادي

الص محمد مهدي396809 108بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىاخ

109بكالوريوس2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىشيماء طارق خضير528104

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىساجدة عبدالعزيز حماد276497 110دب

ر علوان528122 لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىهدى حسير 111دب

لوم2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىلينا رياض عباس1559 112دب

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىتأميم كامل زغير1544 113إعدادي

ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىانتصار كامل زغير1614 114إعدادي

ر علي392691 ة2/ العدل 132036الكرخ-بغدادأنيىهناء حسير 115إعدادي

1دكتوراه2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرليث صادق غالي430306

2ماجستير2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرسلمان عمران موس357335

ي غليم175075
3ماجستير2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد راصر

4ماجستير2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكروئام ضياء شناوة175612

5ماجستير2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرخالد حسن الزم533186

ح303567 6ماجستير2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرزياد عودة رب  

7بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد مراد عبدالكاظم356872

8بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالواحد عايز175010

9بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعباس فياض كاظم430027

10بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد رعد عبدالزهرة559293

11بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرثامر كاظم جاسم173866

12بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرخالد كامل كريم357049

13بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرجبار دشر حسن357761

ر كامل عطية303353 14بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسير

15بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعبداالله حمزة مصحب430041

16بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعادل عويد محمد175027

ر علي مهوس174930 17بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسير

ر430064 18بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرضا حسير

ي معال533165
19بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد متاتر

20بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعصام منذر عبداليمة175707

ر354988 21بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرفارس عباس حسير

22بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد عبود مالك303106

23بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرنبيل كامل كريم303676

24بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكربالل نارص طاهر175903

25بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرنبيل محمود علي559270

26بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد شمهود غريب303240

ر بالدي سعدون174707 27بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسير

28بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحيدر دشر حسن175207

29بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرجبار عبدهللا عليوي357000



كة303276 30بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعقيل قاسم شال

31بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالكاظم عاشور174997

سان سعد حسن357211 32بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراح

33بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعبود مجيد حمزة175923

ح174554 34بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراياد عودة رب  

35بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرسليم صباح طالل174276

36بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعادل حسن حويس175264

ر429945 37بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحيدر بوهان خشير

38بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعقيل عبدالعادل محمد559284

ي175021
39بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد مناتى

ر شنيار174116 40بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرجعفر حسير

ر303391 41بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد نارص حسير

42بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسام جواد كاظم429961

43بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرفراس خالد جير559278

44بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكركمال نارص طاهر175738

45بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعدي جليل غازي303489

46بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد سعدي جير357504

ي غليم174889
47بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكروسام راصر

48بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد حامد كريم174912

49بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرامجد سامي لفته174850

50بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحيدر عزيز سلمان303513

51بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرجالل نارص طاهر175910

52بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرجعفر مصدق محمد301224

53بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرفراس سعدون محمد429940

54بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرماهر نارص طاهر175765

55بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي حمودي موس174859

ر شنيار175142 56بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

57بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكررحيم عبدالكاظم عاشور174988

58بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرسيف جبار صيهود356525

59بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرصباح نوري شنيار430329

ي عذاب جالب173769 60بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرناجر

61بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد رحمن خليف357401

62بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم علي478882

63بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراثير علي ياس533155

64بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحيدر جبار صيهود356557

65بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي جعفر صباح304522

66بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعالء عباس فياض430034

67بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحكيم حميد جاسم303170

68بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرجعفر ستار علي357314

ر175424 69بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكروسام فالح حسير

70بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد وليد كامل303474

71بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرقصي لطيف محسن429951

72بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرقاسم علي عبداالله303465

73بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمصطفر حمدان عبدهللا175156

74بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمهند خالد جير303631

75بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعباس عبدالكاظم محمد175602

76بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي كريم عبود559271

77بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرخالد ماجد جير559289

ي357255
78بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرامير عبدالسالم راصر

ر174698 لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكريحير هلول حسير 79دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحمزة عبيس جواد175685 80دب



لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكروفاق عبدالعباس خضير175058 81دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحبيب شحان حسن175520 82دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد نمر عطية533184 83دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرفرناس علي سلمان356990 84دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرنبيل جابر عطشان175052 85دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسن خميس نفاوة175066 86دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرامير طالب مهدي174881 87دب

ي357230
لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكركرار عبدالسالم راصر 88دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي خفر عطية175213 89دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعدي مسلم حسن303156 90دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحيدر عبداالمير عبد357789 91دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمصطفر نوري سلمان559274 92دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي صالح علي175625 93دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعامر حافظ زغير430137 94دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد غالي صير175989 95دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمصطفر محسن رحم304214 96دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمد مجيد357719 97دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعمر رياض عودة430007 98دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد شعالن جودة430224 99دب

ر خضر400298 لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعباس عبدالحسير 100دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحيدر ستار علي356878 101دب

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرباسم احمد شنان175042 102إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي مالك حسن174561 103إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعالوي جاسم جير174830 104إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعادل شاكر كاظم303603 105إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرسامي عبدالرزاق محسن533170 106إعدادي

ر صالح منىسي430098 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسير 107إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرجعفر رحيم كاظم356199 108إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمصطفر مهدي نارص175160 109إعدادي

لوم عالي2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرسجاد خالد خميس478853 1دب

2بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرياش موحان عبدعلي303220

3بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرلؤي عباس سكر175409

4بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكركرار لطيف حسن357303

5بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعمار رحيم عبدالعالي175059

6بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعادل ياش مشجل430024

7بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد عودة علي174002

ر صالح174360 8بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمود حسير

9بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعالء كامل حواس355149

10بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرجعفر فليح عبد303229

11بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي يحير هلول174752

ر مرهج429975 12بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد شاهير

13بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرجعفر جبار صيهود357119

14بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمود كريم موس533156

15بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمدحسن عبد174722

16بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسن مالك حسن350234

17بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرامجد سلمان عباس175050

ي زاير175005
18بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعبدهللا راصر

ي174824 19بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمضر جبار صير

20بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد هاشم جاكيت173981

ر429941 21بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحيدر عباس عبدالحسير

22بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد بشار كاظم303536



23بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد سعيد رمضان174963

24بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكريوسف حميد حسون175931

25بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرصادق صالح علي175313

26بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرياش محمد جبار175260

27بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحيدر ضياء محمد356885

28بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرصادق جاسم نجم303161

ور سلمان عباس175054 29بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكران

30بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمقداد محمد جبار175350

31بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرياس خضير عباس175430

32بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسن علوان174958

33بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمرتصر رسول علي356282

34بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرسجاد مانع محسن553418

35بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمصعب محسن مسلم174806

ة356226 36بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكريعقوب جاسم وداع

37بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراثير نعمة جلوب303577

38بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحيدر حامد كريم303330

39بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعمر علي مزيد175266

40بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم كاظم430366

41بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراكرم عودة علي175026

42بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكركرار عباس مرزوك303503

43بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد عماد خضير173738

44بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي نجم عبدهللا533193

ر كريم430376 45بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

46بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسن فؤاد حمود430130

فقار كريم شاووش533110 47بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرذوال

ر نجم عبدهللا175894 48بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسير

ي175325 49بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد عبداالمير لعيير

50بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمرتصر رزاق رحيم301303

51بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرازهر عبدالجبار كريم173746

52بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرخضر يونس فاضل533181

53بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرليث سعد قاسم430350

54بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي حسن جواد173890

55بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكروليد خالد جير533149

56بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكروالء جاسم محمد304543

57بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراسعد كريم داود303409

58بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكررائد عباس امبيت175515

59بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراكرم يحير هلول174642

60بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمصطفر سوير مسلم303582

ر351679 61بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد محمد حسير

62بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسام حبيب شحان429993

63بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالجبار كريم357080

64بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد مجيد356896

65بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكررافت رشدي حميد174993

66بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرصفاء علي خلف303491

67بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكررسول ستار جبار357130

68بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد زاير عكار174846

ر فاضل533037 69بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

70بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرغيث رعد كامل175223

71بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرتبارك محمد مجيد355144

72بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد رشيد حميد303495

ر صبار303169 73بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرصفاء عبدالحسير



74بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي الزم حمود175466

ي174697
ر

75بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراسامة عباس شاف

ر430301 76بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكروليد فرحان غير

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد سعد عبد429990 77دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمصطفر رعد عبدالزهرة175486 78دب

ر جبار صيهود357197 لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسير 79دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد يحير هلول175597 80دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمود شاكر محمد533137 81دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمصطفر بشار هالل356969 82دب

ر ناجح حسن173755 لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسير 83دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد حاتم كريم429888 84دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرزكريا صالح خلف303238 85دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكركريم عبدالرزاق عباس533116 86دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد شاكر محمد533135 87دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي سعد انبيت175089 88دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمصطفر باسم جواد430341 89دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي محمد علي303944 90دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد حمزة عبيس304252 91دب

ر175832 لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسن سوادي حسير 92دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس عبدالكاظم175594 93دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكروسام محمود صادق174795 94دب

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن جاسم304166 95إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد علي عبدالرضا429934 96إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرسيف الدين علي وجر301000 97إعدادي

ي303622
ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد راصر 98إعدادي

ر حكيم حميد533061 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسير 99إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمسلم جواد كاظم533097 100إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرابراهيم بشار كاظم304118 101إعدادي

ر صادق430038 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 102إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي عبدزيد533199 103إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمدصادق كاظم زيارة174977 104إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جبار خنجر518317 105إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالحسن مشجل301562 106إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن بداي303151 107إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد عماد خضير174009 108إعدادي

ر سعد حسن303111 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسير 109إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمشتاق سالم فائز303045 110إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكركرار عيدان عايز478887 111إعدادي

ر قاسم محمد429905 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسير 112إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمصطفر ضمد عالوي174580 113إعدادي

ي كريم عبد303962
ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرثقيى 114إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرفؤاد صباح سلمان174591 115إعدادي

ي357806
ر

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمنتظر فالح صاف 116إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرابراهيم علي كليكل174868 117إعدادي

ف الدين اسماعيل عباس174542 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرشر 118إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرباقر سلمان عمران303549 119إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي جمعة كريم175456 120إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرطه عباس حطاب303231 121إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي سهيل مالك478821 122إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرصفاء محمد عبدالحسن429913 123إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد نوري جبار303195 124إعدادي



ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرموس ثامر كاظم175698 125إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكريوسف فاضل حميد174148 126إعدادي

ر علي174986 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 127إعدادي

ي مهودر533128
ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي راصر 128إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحيدر محمدعلي ثابت478839 129إعدادي

ق علي وجر301107 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراستير 130إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمهدي حازم محمد174967 131إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عواد303237 132إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد جواد كاظم175179 133إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي عامر كاظم174572 134إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكررشاد عبدالكريم جير303136 135إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمصطفر قاسم بايش303164 136إعدادي

ر كريم478871 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرامير حسير 137إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمنتظر علي حمد304227 138إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكروالء عمران هاشم175169 139إعدادي

ر429747 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعباس هالل حسير 140إعدادي

ر علي533142 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي تحسير 141إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسن فاضل عبود356241 142إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي زاير عكار175187 143إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد زهير عبد303545 144إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمصطفر جاسم محمد174367 145إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرموس كاظم عبد175037 146إعدادي

ر500931 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرباقر ناجح حسير 147إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرخالد جميل نارص174705 148إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد نوري304187 149إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرجعفرالصادق جواد هاشم429932 150إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعبدهللا نجم عبدهللا175758 151إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحيدر علي عبداالله303468 152إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد عزيز زرزور430182 153إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي شاكر محمد304787 154إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرسجاد محمد عبدهللا478860 155إعدادي

ل304278 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عبدالعاد 156إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسن مالك جير173990 157إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي سالم جاسب357294 158إعدادي

ر تخم303116 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسير 159إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي رضا شهاب553414 160إعدادي

ر عمران430155 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 161إعدادي

ر عيىس175388 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 162إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرريام فارس تركي533130 163إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرصائب ضياء شناوة175658 164إعدادي

ر علي176006 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرميثم حسير 165إعدادي

ر بالوي303728 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرباقر حسير 166إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد صادق كريم جبار173963 167إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم عباس533024 168إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسن جمال نارص303551 169إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمدحسن احمد عبدالرضا303508 170إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمرتصر عبدالكاظم صبيح349971 171إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمدمهدى هاشم كريم174823 172إعدادي

ي175939 ر هاد ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسن حسير 173إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرموس صابر شيال533145 174إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد شعيوط طعيمة356811 175إعدادي



ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي صالح حسن174811 176إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرشعيب صالح خلف303262 177إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد صادق غالي303352 178إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي عامر كامل429882 179إعدادي

ي356489
ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد حسن الواسر 180إعدادي

ر كريم478863 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 181إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم حمزة175101 182إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكررسول احمد قاسم303912 183إعدادي

ر هادي مالك175540 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسير 184إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالسادة عبد304330 185إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرأباذر سامي خنفوس553416 186إعدادي

ر علي174262 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 187إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرمحمد وليد كامل301372 188إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكراحمد جبير حافظ533159 189إعدادي

190دكتوراه2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعلي عبد علي356936

191بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرعماد حسن خلف358799

ح303898 192بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرفؤاد فيصل راج

ر احمد عباس175507 لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسير 193دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحيدر شحان حسن553415 194دب

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرجمعة ابراهيم حسن355051 195إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرجاسم عودة علي175018 196إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادذكرحسن جاسم كاظم175068 197إعدادي

1بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىمنتىه جبار كاظم357635

ي174436 2بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىاشواق كاظم لعيير

3بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىناهدة جليل غازي303289

4بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىمنتىه حسن هاشم175584

5بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىنعيمة شاووش خليف533190

6بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىسهاد حسن خليفة355018

7بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىعذوب محمد عباس173881

ر174712 8بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىسجودة زرزور حسير

9بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىحنان محمد عباس304005

الم محيبس علي478890 10بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىاح

11بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىخولة نارص طاهر175775

12بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىنوال فاضل محمد559268

13بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىلمياء سعيد شهد357625

14بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىمير فاضل عباس533187

15بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىندى عباس حسن174928

16بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىهدى عباس حسن174882

ي303802
17بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىنجاة رحمة مناتى

ون533188 18بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىختام ندام زب

19بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىهناء عبدالكاظم عاشور175392

20بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىجنة علي سعيد430308

21بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىشيماء محمد مهدي356910

22بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىدالل صالل حمزة533118

يا صادق غالي356257 23بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىدن

لة بدر عبد175079 24بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىدج

25بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىلمياء كاظم نارص175033

26بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىفاطمة خليفة نوار175413

27بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىسحر داود سالم533174

28بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىميساء موحان عبدعلي303183

29بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىهاجر حميد نضهللا174034



30بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىسارة حمودي موس174871

ع303516 31بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىايمان محسن مرسر

ر جابر559283 32بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىايالف حسير

33بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىلبير صادق غالي175447

ر علوان175643 34بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىسحر حسير

35بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىرؤى ستار جير175675

36بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدهللا عليوي303478

37بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىزمن عالوي نايف174426

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىجنان داود عباس559294 38دب

سه حسن شناوه430091 لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىان 39دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىعواطف جاسم محمد173924 40دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىخلود ابراهيم عبداالمير175320 41دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىهيام قاسم اسماعيل303608 42دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىخديجة عباس حمود174730 43دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالحسن عطية430372 44دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىفوزية جلوب ابراهيم174809 45دب

ان جواد303305 لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىساجدة دوه 46دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىايمان حاتم سحاب296819 47دب

ين غازي رشم303148 لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىشير 48دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىانعام كاظم خضير175403 49دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىابتسام قاسم رهيف356983 50دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىمير صالح بشارة175535 51دب

ر علوان174348 لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىسندس حسير 52دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىرحاب حمود مشكور559280 53دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىلم صادق غالي356251 54دب

هب تركي عفجاوي533164 لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىشر 55دب

الص جواد ابراهيم173843 لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىاخ 56دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىوفاء حسن رسن303223 57دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىنور ساجت مول430295 58دب

ر عيدان175464 لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىانعام حسير 59دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىشيماء ستار جير175878 60دب

ر علي موس430176 لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىحنير 61دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىعبير ستار جير173801 62دب

ر357779 ة عبدعلي حسير ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىنادي 63إعدادي

ون533147 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىرقية ندام زب 64إعدادي

ر356455 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىسعاده نوري ياسير 65إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىزهراء صبار سلمان430339 66إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىمنال سعيد شهد357554 67إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىهيام رسول علي356588 68إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىدعاء سعيد شهد357591 69إعدادي

1ماجستير2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىاثار علي كليكل303638

2ماجستير2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىراوية سالم يوسف533194

3ماجستير2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىسارة عبد جاسم357517

4ماجستير2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىزهراء خلف زاير478824

5بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىسارة سلمان عمران357345

6بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىاشاء اياد عبدالزهرة357693

7بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىسحر طعمة جلوب429970

وار شمران شدهان173857 8بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىان

9بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىهبة يونس هبىسي303597

10بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىايمان جاسم عبدالحسن175359

11بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىعبير صباح عباس175435



12بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىايالف قاسم موجد175108

ر304075 13بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى احمد حسير

14بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىكوثر مطر صغير533189

15بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىمريم محمد بداي357367

16بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىزهراء عودة علي478815

17بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىسحر ضياء جبار175407

18بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىحوراء اياد عبدالزهرة356948

19بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىصبا علي حميد356408

20بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىغصون حكيم كاظم430003

21بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىايالف جبار خنجر354957

22بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىسجا عامر كامل430086

23بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىنور يحير هلول304369

24بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىتيسير جمال مظلوم301359

25بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىدعاء كاظم جابر174023

26بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىحوراء حسن علوان174923

27بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىمروة فؤاد عباس175043

28بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىورود عبدالرحيم خنفوس533140

29بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد بداي357386

ر عيدان303532 ة حسير 30بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىامير

31بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىرسل رشيد ياش174530

32بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىاثار احمد مهاوي301480

33بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىشاب طعيمة زغير302916

34بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىميساء خلف زاير175497

35بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىصابرين دليمي جواد175174

ر هاشم175642 36بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىعذراء حسير

37بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىايات صادق غالي175442

38بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىاسيل عباس قاسم303264

39بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىمروة جواد كاظم429758

40بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىغفران ضياء جبار304179

ر فاضل سيد303576 41بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىبنير

42بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىنريمان احمد شويرد533065

س جواد303484 43بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىعبير ادري

44بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىرقية يونس هبىسي303591

45بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىحوراء ثامر باقر173848

46بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىرفل عدنان خضير175473

47بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىمير محمد بداي357358

48بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىاثار سالم يوسف533195

49بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىايناس جواد حاوي356603

50بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىبراق شاكر محمد304063

ر فاضل533192 51بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىبدور حسير

52بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىذكرى محمد حسن302728

53بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىزهراء صالح عزيز174938

54بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىسحر سعد عزيز303372

ر173878 ي حسير 55بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىمروه صير

56بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىهبه هللا بشير جاسم357732

ر عمران478844 57بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىفرقد حسير

ة علي لفته356301 58بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىامير

59بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىمريم حازم محمد175478

ر فاضل533052 60بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىورود حسير

61بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىاية محمد شمهود303250

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىنور رياض عبدالزهرة357453 62دب



لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىرقية صابر شيال533144 63دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىرشا مالك حسن175548 64دب

ر173829 ي حسير لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىلم صير 65دب

ي غانم303481
لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىوسن سبيى 66دب

ي حسن جبار174765
لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىتهاتر 67دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىرسل علي حميد356372 68دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبد جاسم357524 69دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىدعاء خضير تركي430148 70دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىمروة تركي مسلم303538 71دب

ي175074
ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد راصر 72إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىندى حميد موس357647 73إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىايات احمد عبدالرضا356700 74إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىحوراء كامل روكان173749 75إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىسحر حسن حمود356290 76إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىحوراء نجم عبدهللا175887 77إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىرسل محمد نوري304172 78إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىاشاء كاظم علوان357707 79إعدادي

ر حمزة عبيس174814 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىبنير 80إعدادي

ر175134 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىابتهال علي حسير 81إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىسحر احمد شويرد533067 82إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىهبة لؤي سالم303196 83إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىزهراء صباح كاطع301155 84إعدادي

ر478874 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىزهراء صباح حسير 85إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىصفاء جبار عبدهللا357064 86إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىغدير جبار هلول304308 87إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىغدير الزم حمود303073 88إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىاالء باسم عبد356327 89إعدادي

ر علوان429965 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىشهد معير 90إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىزهراء فاضل عمران303752 91إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىحوراء سلمان عمران303543 92إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىزينب يحير هلول175335 93إعدادي

ر533168 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىمروة لؤي حسير 94إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىشهد حاتم حمود533120 95إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حيدر عبدالكاظم304459 96إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىزينب دليمي جواد175528 97إعدادي

ي304385 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىحنان ابراهيم هاد 98إعدادي

ر صادق429978 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىفرحة حسير 99إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىتبارك غالي صير175508 100إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىرند علي وجر301080 101إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىفاطمة سعد كدر175084 102إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىمريم حسن نعمة175124 103إعدادي

ر174134 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىسحر رحيم حسير 104إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىغسق زاير عكار175241 105إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىزهراء فتحي ابراهيم303772 106إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىنور صالح عزيز174945 107إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىشهد طعيمة زغير303020 108إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حازم محمد175256 109إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىمغفرة رحيم ابراهيم304261 110إعدادي

ر حمودي موس301522 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىحنير 111إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىزهراء يحير هلول174800 112إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد جاسم533198 113إعدادي



ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىغدير عبدالكاظم تركي533196 114إعدادي

س جواد303102 ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىهدير ادري 115إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىحوراء جبار خنجر356473 116إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىرسل احمد عبدالرضا173911 117إعدادي

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىرقية خالد جير303617 118إعدادي

119بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىرغد سعدي جير355165

120بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىاالء جليل شهد357013

كة303859 121بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىجنان قاسم شال

122بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىنوال خلف زاير478827

123بكالوريوس2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىبتول رحيم غضبان533185

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىعواطف ساهي محمد175278 124دب

يمه175790 ر ارح لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىمائده حسير 125دب

لوم2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىازهار عبدالحسن لفته175396 126دب

ة2/ الشعلة األول 112044الكرخ-بغدادأنيىزهراء مزعل شمهود303902 127إعدادي

1دكتوراه2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحيدر داود سلمان431250

2دكتوراه2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرصفاء جاسم محمد177359

3ماجستير2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسون عبود محيبس177816

4ماجستير2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرزيد محمد فياض352242

ي431249 5ماجستير2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرلطيف جاسم حماد

لوم عالي2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكريحير عباس خلف315238 6دب

ل محمود177047 7بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسن داخ

8بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحامد هاشم محمد315971

9بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سيد حبيب431096

10بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرهالل عبدالكاظم جاسم177306

11بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعصام علي مطر315684

12بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراكرم رشيد كعيد315985

13بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرفالح هادي هراط175934

ي اسماعيل315386
ر

14بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكركمال الدين معاف

15بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسن شاكر داود553387

ي431477 16بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد جبار صلير

17بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسن رشيد عايد176188

18بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد شابث351229

19بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحيدر كاطع هاشم315411

20بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعدي يعقوب محمد315634

21بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعباس قاسم خنجر431021

22بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمرتصر عباس خلف315231

23بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد وسمي ابراهيم315617

24بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحيدر ضاجي طاهر177286

25بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرصفاء سلمان خلف352413

26بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكررزاق عبدالرضا سالم315826

27بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم عطية431333

ر حريجة سلمان530557 28بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير

ر حسن315428 29بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسمير ياسير

ر بلشان كاظم480121 30بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير

31بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكررزاق جاعد برهان431352

32بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحميد محسن محمد315660

ل315888 33بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعمر حسن داخ

ر352286 34بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم ياسير

35بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراياد طه حمد176206

36بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرجعفر اسماعيل هامل177781

37بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي جاسب هداب315480



38بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكررسول كاظم عطية431017

39بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرخليل ابراهيم صالح315392

40بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرخلف كاظم فياض315363

ر سيد حبيب352689 41بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير

ر480140 42بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي عامر حسير

43بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرماهر راشد هتيمي431145

44بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرفاضل حامد عباس315325

ر محمد176201 45بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسالم حسير

46بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرخالد عيدان عبود431433

47بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمهنا عطاهللا عبود530581

ر عبيد حسن324385 48بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير

49بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعامر عيىس كاظم315773

50بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرزاق سلمان431160

51بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكررياض علي فهد353070

52بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمرتصر خالد عيدان431451

ر طالل حسن217473 53بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير

54بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرثامر يوسف مطلك315282

55بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحيدر منذر ابراهيم315731

56بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم محمد315278

57بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسالم صبيح محمد352400

58بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعصام علي ضاجي352222

59بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحيدر يوسف مطلك315317

60بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحامد محمد فرحان352375

61بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد محمد شابث352164

62بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكربالل ملك عباس176116

63بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد عمار صلبوخ315421

64بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعبدالجبار كريم هالل353006

ي بالسم431265
65بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد راصر

ي431475
66بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي جياد حساتر

67بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد عباس316017

68بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرفائز طه حمد176048

69بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن عباس315720

70بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرخضر مهدي عباس431391

71بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرفهمي عبدالستار محمد315854

ر عبدهللا177182 72بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير

73بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالجبار محمد176386

74بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرفارس حمزة مناع315714

75بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمروان محمد ابراهيم431401

ر315873 76بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمود مهدي حسير

77بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراكرم رشيد فياض315225

78بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرليث كريم سلمان176258

79بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالزهرة كريم315675

80بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم عبيد176096

81بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسفيان ستار رشيد530584

82بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد315395

83بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرهيثم كاظم خشجوري431158

84بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسن محمد ابراهيم315371

85بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد صطام عباس175975

86بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرشاكر عبدالكريم خوام315383

ر عباس خلف315240 87بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرتحسير

88بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد مهدي خليف431165



89بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعدي جوير عباس315405

90بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي عباس حسن177831

91بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم فياض177664

92بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرايرس احمد محمد315927

93بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكروليد علي صالح431276

94بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراكرم محمد مطلك431274

95بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكروسام صبيح محمد352340

96بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد رشيد350965

97بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسالم كاظم حمود351054

ي177229 98بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي والي حماد

99بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرشالل عدنان عبد315716

100بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر غالب ابراهيم176153

101بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عبدهللا ابراهيم351037

102بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد محمد431278

103بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرقصي جوير عباس315883

ر مجبل177336 104بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرخالد ياسير

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعدنان فياض مهيدي352529 105دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمؤيد علي صالح315438 106دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعباس رحيم شنو530543 107دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرغالب ابراهيم علي315987 108دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرصباح جاسم خلف431030 109دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي عودة حميد530558 110دب

ي اسماعيل315388
ر

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرازهر معاف 111دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرنصير كاظم عطية431337 112دب

ي431027
لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرفرزدق جياد حساتر 113دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراكرم حاتم رشيد315624 114دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعباس كاظم عبود480120 115دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرلطيف جاسم عباس315396 116دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعباس شاكر احمد315862 117دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرفراس سعدون عباس431037 118دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرصالح هادي هراط176335 119دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكركمال محمد احمد353033 120دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد حافظ عبيد431148 121دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكررائد سعدون عباس351633 122دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرصادق عبدالرزاق عبدالجليل431238 123دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرنشات عبدالكريم اسماعيل352735 124دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعمار ابراهيم علي315373 125دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عباس352606 126دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحمزه مناع عطية315784 127دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسلمان كاظم حسن176213 128دب

ي431162
لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرفيصل جبار عاتر 129دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرقحطان مهدي ضاجي315842 130دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرخالد حليم صالح315946 131دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرباسم جاسم عباس315455 132دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعباس جاسم عباس315672 133دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعدنان كاظم عبد350840 134دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسام رحمن وسمي351404 135دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحميد عبدالرزاق عبد315524 136دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعباس طه حمد176067 137دب

ور جاسم عباس316026 لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكران 138دب

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرخميس كاظم عبد431464 139إعدادي



ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرضياء صبحي عطية315667 140إعدادي

يمة480171 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحيدر جمعة ارح 141إعدادي

ر صالح316019 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرجاسم حسير 142إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحيدر نعمة عون315302 143إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد شعالن نارص177312 144إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم عبد350921 145إعدادي

ر علي431025 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمويد حسير 146إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرخالد عباس خلف315402 147إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراسماعيل سلمان ابراهيم530567 148إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرماهر محسن خلف431289 149إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكررشيد جاسم محمد315882 150إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمزهر محمد ابراهيم315298 151إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعدنان خوام خلف352479 152إعدادي

ر علي ابراهيم350713 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير 153إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحاتم جواد كاظم353092 154إعدادي

ر315449 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكررائد كاظم حسير 155إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحيدر كاظم عبد315484 156إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد مروان بلشان315998 157إعدادي

1ماجستير2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرزيد ملك عباس315749

ر530562 2ماجستير2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكريوسف علوان حسير

3ماجستير2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحيدر مساعد محمد352099

لوم عالي2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد محمود شاكر315902 4دب

ي حميد177318 5بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرفراس ناجر

6بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد ماهر ابراهيم315821

7بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم خوام315366

8بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكروعد فيصل جاسم350797

9بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم جبار315293

10بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرزياد خلف جاسم431417

ر176023 11بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرضياء محمد حسير

12بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرميثم نجم عبد176173

13بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعامر يوسف مطلك351615

14بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس خليل431436

15بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرفائق طه حمد176053

16بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرخالد وليد رسن315420

17بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي مساعد محمد350376

18بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ملك عباس315756

19بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمصطفر ضياء كزار176251

ر مطرسر مجبل431271 20بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير

21بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعمر خلف كاظم177026

22بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمهند عادل سهيل177710

23بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمصطفر صادق صبار315919

24بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسن هامل زغير431300

25بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد خميس جاسم315777

26بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسيف اسعد عبدالحسن315422

27بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعباس رشيد عبدعلي351626

28بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد عليوي530541

ر جاسم سلمان315264 29بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير

30بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكررائد قاسم عبيد530539

ي جاسم177296
31بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد راصر

32بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي نجم عبدهللا176148

33بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرشدهان عيىس كاظم176341



34بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسيف علي كعيد315978

35بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرصفاء ماجد محسن315726

36بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد نعمة عون315347

37بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرهيثم عبدالرحمن بلشان177363

38بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرزياد حسن غانم177796

39بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكررضوان ماهر راشد431066

ر عبدهللا177179 40بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

41بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحارث محمد عناد176234

42بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكربالل كريم احمد176221

43بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمنتظر طالب علي176135

ور صبحي صالح315432 44بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكران

45بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالوهاب عبد177357

ر530566 ر جبار حسير 46بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير

47بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراكرم حميد سلمان315376

48بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكريعرب محمد فياض530588

49بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرانمار حامد عبوسي315350

50بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان زيدان324350

51بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد داود عبود177327

ر530542 ر علي حسير 52بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير

53بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمود قاسم محمد177351

54بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرليث خالد عباس175847

55بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد ماجد محمد315445

56بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرجاسم خالد اسماعيل216346

57بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس محمد315342

58بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي عودة176310

59بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرياش عبدالسالم علي177252

ر عبد177775 60بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

61بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمهند جبار ابراهيم431287

62بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكررياض بحر فياض431472

63بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرصهيب كريم احمد176240

ي سعدون358000 64بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرماجد عوجر

65بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي ثائر محمد177704

ي431239 ر العيير 66بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

67بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكروسام محيبس شنتة315499

68بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي مرتصر ابراهيم315980

69بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرباقر عبدالسالم حويس175904

ي315356
70بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكررضا سالم راصر

ر حسن357894 71بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسجاد حسير

72بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكريحير علي عبدالواحد315487

73بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكريعقوب مشتاق كعيد530586

ي351200
74بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمنتظر احمد غير

75بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي هاشم عمران431462

76بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد سامي اسماعيل216097

77بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان خوام352489

78بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمهند علي ابراهيم352149

79بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعصام جواد كاظم176128

80بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد عصام عباس315841

81بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي ساجد حسن315417

82بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكررشيد عدنان مخلف530577

ر حريجة530555 83بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

84بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكريوسف حامد عيدان315413



85بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكريوسف صالح مهدي352536

ون177274 86بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمود عباس مره

87بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحازم طه حمد176075

88بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكروسام عبدالخضر محسن480161

89بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمخلد جاسم خزعل431244

90بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم عبد351140

91بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد صبيح محمد315236

92بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكركرار علي كاظم431413

93بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم جبار175956

94بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسيف صباح عباس315271

ر176365 ر علي حسير 95بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير

96بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرايمن حامد محمد315831

ر316022 97بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد عداي حسير

98بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرامير عباس خليل431443

ر480011 ر حميد حسير 99بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير

100بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعمر محمد خضير480129

101بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي جميل عبد431048

ل351110 102بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسجاد رسن داخ

ر عجة176016 103بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكركرار حسير

104بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد جاسم352053

ر محمد315763 105بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرجعفر حسير

ر محمد315898 106بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرصادق حسير

107بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد شالل محسن324227

108بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسن علي عبدالواحد177171

ي357979
ر باسم نوتر 109بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير

ر علي قاسم315399 110بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير

111بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمهند عباس ابراهيم431496

112بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسن فاضل مصلح177680

113بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراكرم عبدالزهرة عبود431369

ر عدنان فياض352592 114بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير

115بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرنصيف جاسم عباس431230

ر480009 116بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي حميد حسير

ر عليوي ورد315253 117بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير

118بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراسعد ماهر راشد431071

119بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسيف عادل سهيل177719

120بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكريحير احمد جاسم315964

121بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعباس حسن كاظم480116

ر خضير عباس315751 122بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرياسير

123بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي شناوة فرحان177766

124بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرهادي عباس فاضل177279

ر مهودر351506 سير 125بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمصطفر اح

ي431268
126بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمؤمل فاضل راصر

127بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعادل عبدالستار فياض315823

128بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكربهاء جواد كاظم315547

ر كريم315600 129بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرجعفر حسير

130بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي كريم عبيد176108

131بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي مؤيد عبدهللا315910

132بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمهند جاسم خزعل431234

133بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرميثاق طالب عطية530585

134بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرطيف عطية حمد177824

وب احمد صطام175965 135بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراي



136بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي سالم محمود530580

ر خضير محمد176090 137بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير

138بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحيدر بهجت يونس431095

139بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرصفاء عبدالصاحب شنتة176330

ر530547 ر علي حسير 140بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير

141بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد ترف351094

142بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسن عبد ادعير350950

143بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحامد صباح محمد315903

ر315365 144بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد عامر حسير

145بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي محمد خضير480131

146بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد محمد315939

ر قاسم خلف315446 147بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير

148بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد هاتو شابث431009

ر351598 149بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكروسام حامد حسير

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرفارس حليم صالح315956 150دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرفارس احمد عليوي315728 151دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرموس جعفر عبود480143 152دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحيدر سليم هويدي177758 153دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرساري علي فياض175859 154دب

ر304610 لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسن جاسم حسير 155دب

ر عبيد315833 لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرليث حسير 156دب

ر هشام مزعل315610 لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير 157دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد ستار جبار176324 158دب

وب كريم عبدهللا315711 لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراي 159دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسن سعد محمود352262 160دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي جياد جاسم177692 161دب

ر553388 لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسير 162دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد نجم عبد352433 163دب

ر ابراهيم177054 لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 164دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكروهاب مرتصر ابراهيم351190 165دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمرتصر ميثم عبد177786 166دب

ر ملك عباس315743 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير 167إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرهيثم شاكر محمود530583 168إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحامد مصطفر محمد431304 169إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرخليل عدنان زيدان177672 170إعدادي

ي حمد315722
ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد راصر 171إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي نجم عبد315688 172إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحمزة قاسم جواد315509 173إعدادي

ر علي عباس175948 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير 174إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد ثائر محمد480152 175إعدادي

يم431457 ر ده ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير 176إعدادي

فقار مجيد سلمان315295 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرذوال 177إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم حامد عباس315286 178إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرامير فاضل زناد530575 179إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرجعفر حامد محسن351567 180إعدادي

س محمد صيهود315757 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكران 181إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد خلف زرزور530552 182إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز يوسف مطلك352668 183إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمنتظر علي نزال480012 184إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسيف خالد عباس177838 185إعدادي

ر عباس315785 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعباس تحسير 186إعدادي



ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرجعفرالصادق وسام هامل530533 187إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرنزار عبدالكريم خوام315434 188إعدادي

ر315372 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي عداي حسير 189إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحارث حسن كعيد480117 190إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمؤمل عباس ابراهيم351081 191إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد عزيز اسماعيل480154 192إعدادي

ر طالب عباس431247 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير 193إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعباس علي عبدالواحد324372 194إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسن هادي هالل315745 195إعدادي

ل351127 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمنتظر علي داخ 196إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرصفاء عبدالجبار محمد176379 197إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرياش مشعان عباس352557 198إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرشبيب ابراهيم محمد350782 199إعدادي

ر عمران هاشم315520 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير 200إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد جمعة كاظم431491 201إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد ماهر راشد431051 202إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد جمال محسن177700 203إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعبدالنور عبدالستار محمد177340 204إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي عباس احمد177210 205إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمود هادي كاظم480127 206إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم نجاح فارس351587 207إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد كريم احمد315477 208إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرفيصل مشعان عباس352632 209إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالرضا كريم177018 210إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرخضر محمود محمد431307 211إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرقائد عبيد جاسم176399 212إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي احمد كاظم315440 213إعدادي

ر خميس177808 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرهمام عبدالحسير 214إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعدنان حسن داود530548 215إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرجعفر محمد سلمان431259 216إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي حامد عباس315285 217إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسعد محمد ابراهيم352577 218إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعباس خالد اسماعيل350636 219إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرجعفر علي عباس175940 220إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد ضياء كزار315738 221إعدادي

ر324243 ر عباس حسير ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير 222إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي محيبس عبدالرضا315312 223إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي هادي جوالن315896 224إعدادي

ر سيد352679 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 225إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرصالح عبداللطيف عبيد431264 226إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعمر عدنان محمد480133 227إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرجعفر صادق مصطفر431319 228إعدادي

ر محمد محسن353056 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير 229إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمرتصر طالب موس431406 230إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمهند محمد شعالن530549 231إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكركمال حيدر عبدالواحد315431 232إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرضياء سالم جير176166 233إعدادي

ر315335 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسن علي مفيى 234إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرامير عادل يوسف315629 235إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمقتدى علي عودة176303 236إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي عزيز اسماعيل480159 237إعدادي



ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرفاضل عيدان سلمان352548 238إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم كاظم315863 239إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم عبد324201 240إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكروسام محيسن محمد315814 241إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي طه حمد176062 242إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعمر حازم حروش315532 243إعدادي

ر جاسم ابراهيم315587 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير 244إعدادي

ر رياض مصطفر431323 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير 245إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد عيف177234 246إعدادي

ل315495 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن داخ 247إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكريوسف كريم عبدهللا315693 248إعدادي

ر جواد كاظم530534 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير 249إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان معلة431291 250إعدادي

يل176355 ر ابراهيم دخ ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير 251إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسجاد عياض جمعة177261 252إعدادي

ر176030 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرباقر محمد حسير 253إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد هادي هتيمي553389 254إعدادي

ر وسام حميد315852 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمعيى 255إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمصطفر محسن ترف480165 256إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم محمد351242 257إعدادي

ر عبود352181 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسير 258إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي حميد عبد315260 259إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمجتير عبدهللا والي530579 260إعدادي

ر جبار شاهعلي176287 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير 261إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرابراهيم صباح فياض177369 262إعدادي

ر530576 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراياد حكيم حسير 263إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد فاضل سليمان431473 264إعدادي

ر315305 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعباس عامر حسير 265إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمالك محمد عباس431002 266إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرليث جاسم خضير315230 267إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي حسن عالوي431262 268إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحميد رشيد جاسم177375 269إعدادي

ر316008 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكروحيد عماد حسير 270إعدادي

ر علي عبدالواحد177168 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسير 271إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي عراك حسن176142 272إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعباس رزاق بشت431034 273إعدادي

ر عبود352361 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 274إعدادي

ر زناد530589 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير 275إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد صالح177736 276إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسن حميد كاظم431314 277إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرابان حميد سلمان316014 278إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحارث رحمن احمد315472 279إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسجاد خلف زرزور530554 280إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي مصطفر عباس431040 281إعدادي

ر176371 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد نزار حسير 282إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحيدر حسن علي431290 283إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد علي سهيل177723 284إعدادي

ي431012
ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرجعفر جياد حساتر 285إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمسلم عبدالزهرة كاظم530565 286إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي رزاق كاظم530572 287إعدادي

ر شالل431219 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير 288إعدادي



ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرنشات فاضل صالح175997 289إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسيف علي عودة176295 290إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكريونس منعم يوسف431389 291إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسجاد حامد صطام352447 292إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي صفاء عبدالجبار324308 293إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي محمد جاسم530571 294إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسن ملك عباس315764 295إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمالك جبار ابراهيم315463 296إعدادي

ر زناد530592 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 297إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرنافع سالم احمد315544 298إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعباس عدنان فياض431420 299إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمدعلي نجم عبدالواحد315274 300إعدادي

يم177072 ر ده ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 301إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحسام الدين جهاد جالب315875 302إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمجتير محمد سلمان431258 303إعدادي

ر315772 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد عالء حسير 304إعدادي

ر177792 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي جليل حسير 305إعدادي

ر351214 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمجتير باسم حسير 306إعدادي

ر352646 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكراحمد كريم حسير 307إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرليث علي محمد352659 308إعدادي

309بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرميثم سعدون كاظم315234

310بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرصباح جواد جير530550

311بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعباس محمد ابراهيم350822

312بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرسعد محمد عبد352620

ام315807 313بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعباس كاظم دح

314بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعبد نزال علي530564

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمهند جاسم محمد351489 315دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرفاضل صالح حريز176007 316دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرماجد كاظم غياض350988 317دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي هاتو عبدالحسن315427 318دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعبداالمير خلف حمد177267 319دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرحارس مانع عطية315467 320دب

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرنجم عبدهللا علي480122 321إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعلي جواد عباس480135 322إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرثامر فاضل محمد530574 323إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرعقيل طه حسن315705 324إعدادي

ر عجة176039 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 325إعدادي

1ماجستير2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىامنة فاضل فياض480104

2ماجستير2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىهديل جساس علي315309

3بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىسهام عباس اسماعيل431237

4بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىكفاح جبار علوان176406

ر جلوب431146 ة عبدالحسير 5بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىنادي

6بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىساهرة خليف صكيب177242

ق محمد علي315991 7بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىاستير

ر خلف315359 8بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىبتول مفيى

9بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىندى جاسم نجم177293

10بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىايناس عبدالمحسن محمد530593

11بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىنجالء خماط علي315345

ر جير530545 12بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىاسماء عبدالحسير

13بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىنور عكار صالح324261

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىفاطمة مظلوم عباس177194 14دب



لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىهناء جعفر كاظم315967 15دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىمنال مهدي حمود315407 16دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىحمدة محمد زبالة480124 17دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىسحر عباس اسماعيل431235 18دب

ر176078 لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىرنا هادي ياسير 19دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىخلود خماط علي315574 20دب

انة علي شمىسي315316 1ماجستير2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىدي

2بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىصفاء عمران هاشم315514

3بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىتبارك طالب جعفر177748

4بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عالء عراك315354

5بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىحوراء عبدهللا نض177222

ي175985 6بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىشى والي حماد

7بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىرشا رحيم عطوان177039

8بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىنجالء رحمن احمد315470

9بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىغدير باسم عطوان176277

10بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىفاطمة باسم عطوان176316

ر177741 11بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىرانيا كريم حسير

وع منير ذفال350335 12بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىدم

يا قصي مطرسر431409 13بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىدن

ر عبدهللا177187 14بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىزينب حسير

15بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىالهام كريم علي351690

16بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىوجدان توفيق عبدالرضا175912

ي431267 17بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىزهراء احمد العيير

18بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىكوثر عالوي نارص315793

ر177204 19بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىاشاء كريم حسير

20بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىتفى خضير عباس431233

21بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىزينب صباح عباس175870

22بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىتبارك نجم عبدهللا431357

23بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىسارة ابراهيم محسن431044

24بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىغفران نجم عبد431255

ي358028
25بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىتفى باسم نوتر

26بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىسارة حافظ حسن315555

27بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىرفاه شاكر جاعد177161

28بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىايات حافظ حسن315360

29بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىسحر عدنان محيسن431397

ي315328
30بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىرواء عباس راصر

31بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىدعاء عباس عودة177157

ر خليل مجيد431015 32بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىحنير

33بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىمروة عبدهللا هالل480139

34بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىصابرين محمد مهدي304663

ر315501 35بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىنرسين علي حسير

ي غانم315951
36بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىايات سبيى

37بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىسمر سالم احمد176228

ر315338 38بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىزينة كريم حسير

39بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىهدى غالب ابراهيم176349

ر عباس315796 40بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىمريم تحسير

41بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىزينة فاضل زغير175864

42بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىامال سالم احمد315322

ي431157
43بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىسحر فاضل راصر

44بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىزهراء عنيد عودة324134

ر431327 45بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىحوراء طاهر حسير



46بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىسحر دلف مدب352467

47بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىاقبال محمد رحيم315258

48بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىكلثوم شاكر حميد431124

49بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىكوثر عبدالرضا كريم315708

50بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىدعاء خماط علي315580

51بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىبدور عبدالزهرة كاظم177199

52بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىمنال علي حمزة431428

يا قاسم حمزة431403 53بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىدال

54بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىكوثر شاكر حميد431099

ي177803 55بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىضح والي حماد

56بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىبتول عالوي نارص175926

57بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىورود حسن عجالن177032

58بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىامنة علي نزال530569

59بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىمروة امير ياس530568

60بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىزهراء خير جير357959

61بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىنور سامي عداي430984

62بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىبتول محسن ترف480168

ر عباس315805 63بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىمروة تحسير

64بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىزينب احمد شاكر431118

65بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىانغام طارق حروش315435

66بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىجنان سالم عنيد352298

67بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىاالء كريم عبدهللا431338

68بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي محيبس315385

69بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىاشاء خميس محمد396734

70بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىتفى علي كاظم431347

ر431243 71بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىشيماء فرحان حسير

ر352696 انا عبد حسير 72بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىدي

73بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىرؤى عبداالمير محيبس315497

74بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىرانية علي شمىسي315378

75بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىهبة سامي عداي431281

76بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىمنال صالح مهدي431349

77بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عكار صالح176158

ر عباس315791 78بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىفاطمه تحسير

ر315699 79بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىفرقان علي حسير

ر عبدهللا315268 80بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىعال حسير

81بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىصابرين شاكر حميد431112

82بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىرقية فاضل فياض480017

83بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىغسان ستار رشيد530587

84بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىاراس عبدالمحسن محمد530560

85بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىازهار عدنان علوان350761

86بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبدالكريم اسماعيل315798

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىرسل باسم عطوان176269 87دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالمحسن محمد530559 88دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىاشاء خماط علي315621 89دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىضح علي كاظم431343 90دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىشيماء حامد عراك315626 91دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىمروة بريسم نعمة177347 92دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىزمن سعد حسن315382 93دب

ر177333 لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىغفران علي حسير 94دب

لوم2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىحوراء عادل مجيد430979 95دب

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىزهراء خالد عباس177846 96إعدادي



ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىفاطمة صفاء سلمان352505 97إعدادي

ر كريم315815 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىنضال حسير 98إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىغفران جسام عبدالرزاق315538 99إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىاغادير محمود محمد431311 100إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عامر نزال431252 101إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىرقية خماط علي315560 102إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىتبارك عالء محسن431245 103إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىعذراء عبدالجبار محمد176391 104إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىشهد وعد عطية530578 105إعدادي

ر سعد عيف177247 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىحنير 106إعدادي

ر315679 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىطيبة عالء حسير 107إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىمنار حميد علي324296 108إعدادي

ج جعفر نض177064 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىاري     109إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىبتول قاسم جواد315541 110إعدادي

ر كريم315507 ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىاالء حسير 111إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىسهاد سالم احمد315319 112إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىسحر رعد عطية479992 113إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىرففه علي شمىسي315375 114إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىزينب سعيد محسن352704 115إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىالهام علي راشد480146 116إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىزهراء عادل سهيل177730 117إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىرسل ماهر راشد431062 118إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىاية رعد عطية480136 119إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىنورهان بشير محسن556344 120إعدادي

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىافتخار حميد عبدالرزاق315549 121إعدادي

122بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىختام عطوان طاهر176263

123بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىسهام عطوان طاهر175991

124بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىلمياء جواد كاظم352513

125بكالوريوس2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىمرفت جاسم خزعل431240

ة2/ الشعلة الثانية 112045الكرخ-بغدادأنيىحميدة عبد علوان177754 126إعدادي

1دكتوراه2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرسالم فاضل علي437888

2دكتوراه2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرقاسم عباس عطية214850

ر479245 ي حسير 3دكتوراه2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراحمد لعيير

4دكتوراه2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكروسام سلمان احمد437417

5ماجستير2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعباس ماهر محيل317180

6ماجستير2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسن صاحب جير437855

7ماجستير2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد530374

8ماجستير2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرجعفر رضا سلمان556336

ور صباح350069 9ماجستير2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرصباح ان

لوم عالي2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحيدر لفته جبار215217 10دب

ر مطلق437363 لوم عالي2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 11دب

12بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعدنان كاظم ماجد530371

ي317302
ي راصر

ى
13بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي رزوف

14بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكررسول مجيد هاشم215927

15بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراركان عباس قاسم215105

ر جاسم350779 16بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

17بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرفراس حامد مطرسر530375

18بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرقيس محسن حلو437399

19بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرباسل فالح مهدي214783

سان هادي حسن214727 20بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراح

21بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرفراس عودة جواد317413



22بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكريحير هالل حسن317512

23بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرضا كاظم551978

24بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد خليل شويل437809

25بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراركان رزاق جميل437940

26بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعمار سعد كاظم479292

27بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراركان نارص عباس215180

ر خليفة كاظم214926 28بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسير

سان حسيب سلمان437351 29بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراح

30بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرسالم عبدالعظيم طارش530381

31بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالجبار عيىس479305

32بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرنجم قاسم مطنش349940

33بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمصطفر سلمان انعيمة216073

ي556355 ي العيير
ر راصر 34بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسير

35بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد علي مهدي214720

36بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي حميد عليوي215083

ر عسكر عيىس530352 37بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسنير

38بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرصباح علي سلمان530369

39بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعالء جبار قاسم349791

40بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسن مجيد حسن317294

41بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراحمد مجيد لفته182508

ر479166 42بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعادل فاخر حسير

43بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعالء ثامر عويد214828

44بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسن ظافر جعفر350793

45بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرنعمة فرج مطرود350081

46بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرنعمة محمد علي214825

47بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمالك موس عباس300065

ر215246 48بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم مفيى

ي216313
49بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرامير اكرم عبدالغير

50بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرسعد شمىسي كاظم215110

ر علي عبداالمير530383 51بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسير

52بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكروسام عبدالحر تركي350359

53بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمنذر حبيب رسول317532

54بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرماجد سالم غياض479155

55بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرسامر حسيب سلمان479178

ر556338 56بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرسجاد علي حسير

57بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمصطفر فؤاد عبدالوهاب214844

ي317275 58بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكربسام رياض ناجر

59بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم عباس350821

60بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكروليد ماهود خلف350465

61بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرماهر عبدهللا عبدالحسن317453

62بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرقيس خضير مهذول216344

يم216150 63بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرموس قاسم ده

64بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراحمد فالح ثجيل317483

ر علي سعيد530380 65بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسير

66بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكروليد خالد مجيد300110

67بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراسامة فؤاد عبدالوهاب530389

68بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكروسام لطيف ابراهيم216186

69بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكررسول عبد كاظم300446

فقار بشير محسن437382 70بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرذوال

ر551895 71بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكركرار محمد حسير

72بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد علي مهدي556350



73بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراحمد رياض خزعل437804

74بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح خريبط530394

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي بشير عبدالحسن317557 75دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكررحيم سهيل عزيز479167 76دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحيدر صادق جاسم350662 77دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراحمد نجم عبد215916 78دب

ي317217
لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد راصر 79دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمشتاق كاظم محمدهاشم216199 80دب

ر كاظم437894 لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 81دب

ر جابر215765 ر ياسير لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرتحسير 82دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكررعد عبدالرسول مجيد215157 83دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعباس حسن جاسم300395 84دب

ي214780 لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرهشام غافل حاجر 85دب

ر214892 لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحسن كاظم حسير 86دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد رضا مهدي479271 87دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكربهاء عبدالرزاق كريم216195 88دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد عارف موس317160 89دب

ر علي317211 لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 90دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد نزال علي530346 91دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمهند قاسم زغير530337 92دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكررعد جاسم محمد216152 93دب

ر شاكر محمود215235 لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسير 94دب

ر صادق علي214941 لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسير 95دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرايمن كريم رحيم530373 96دب

ق جعفر حسون216024 لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراستير 97دب

ي عبد214867 لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكركاظم خير 98دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعمار انصيف جاسم214934 99دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعالء سعدي زيدان215942 100دب

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرفوزي خضير عباس437834 101إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمجيد جاسب عودة317549 102إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمهند سعد رشيد214807 103إعدادي

ر317432 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراحمد خضير حسير 104إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرقيس حلو محمد300652 105إعدادي

ر شيال216068 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 106إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرقحطان عبدالرزاق خبير437391 107إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرثائر عزيز كريم317377 108إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكربهاءالدين بشير محسن300031 109إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراحمد حسن محسن214898 110إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد علي دلي350297 111إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعبدالمطلب محمد عبدهللا216006 112إعدادي

1ماجستير2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكربشير ماجد عبدالحسن437899

2بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرانيس جواد كاظم216327

3بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي احمد نجم215918

4بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمهند سعد كريم350609

5بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراحمد رياض حسن479130

6بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عارف215769

7بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي جواد كاظم350445

ر215099 8بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمدحسن علي عبدالحسير

9بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالعباس صاحب530321

10بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم مطنش215215

11بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعقيل عبدالرزاق صالح437555



12بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراحمد عادل عبدالواحد317464

ر300608 13بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعقيل جاسم مفيى

غام مهدي صاحب215251 14بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكررصر

ر فوزي215743 15بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

16بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرصفاء موس عبدالرضا437839

17بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمنتظر كريم كاظم479278

18بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمرتصر حاتم كريم551897

19بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكركرار محمد خزعل353630

20بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسن علوان عواد317542

21بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسام عطية مطلب214864

22بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعقيل داؤد سلمان551892

ر317492 23بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمصطفر عالء عبدالحسير

24بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكررضا محمد حبيب317205

25بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمجيد حميد كاظم214744

26بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرسجاد محمد حسن556357

27بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراسعد محمد سعيد216334

28بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرقيض قاسم محمد216050

29بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمصطفر سلمان جبير216243

30بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرسجاد حامد عباس216132

31بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعباس علي كاظم437877

32بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرصادق محمد كاظم215999

33بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكركرار نعيم عبد437569

34بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرصادق مصدق محسن215091

35بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعمار فالح حسن214740

36بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرزينعابدين شحان عودة437860

37بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمصطفر قاسم محمد300344

38بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرياش جودة طالب216204

39بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراحمد فتحي جبير300543

ي317477 40بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرجعفر صالح عبدالهاد

ر479311 41بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي صفاء حسير

ي437529
42بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرفراس كفاح تفى

ر سلمان533094 43بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

44بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكركرار حسن جاسب317176

45بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي جواد كاظم215139

46بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراثير عبدالحسن ابراهيم437699

47بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرموس كريم كاظم530344

48بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرسجاد داود سلمان479237

49بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراحمد غالب باقر437513

كة350741 50بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمنتظر علي شال

51بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكركرار حميد جير530339

52بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرسيف عماد ابراهيم300693

53بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمرتصر كريم كاظم317307

54بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاخر محمود214668

55بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد صادق هاشم530397

56بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرامير طالب محمد317383

57بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرياش محمد خليل317437

58بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمهدي محمد رشيد216171

59بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرطه طالب محمد479254

60بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكريوسف عبدالرضا غافل215114

61بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي عصام جبار530355

62بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراحمد فضل محمد216143



63بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحيدر حميد جير530340

64بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكركرار مهدي صاحب437420

65بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالزهرة كريم215834

ر مكطوف215205 66بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

67بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالعباس حسن479231

68بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراحمد عماد جعفر349915

69بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرسيف جاسم ماهود350051

ر علي317425 70بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمدباقر حسير

71بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرغالب محسن مال300706

72بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي حسن جاسب215193

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرباسم عبدالرضا سالم215758 73دب

ي  ىهي216029 ي الير
لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرامير حفى 74دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحيدر مجيد كاظم530354 75دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرفالح حسن عبود215167 76دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي جواد كاظم437409 77دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراكرم محسن غالي349964 78دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكركاظم فالح مهدي215838 79دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمصطفر نجاح دعير437575 80دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي عزيز دلي215145 81دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم محمد479249 82دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحيدر صالح حمدان214736 83دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعباس رعد عبد216126 84دب

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي حيدر شيال300141 85إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم عبدالصاحب317282 86إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرسجاد حامد ثجيل530390 87إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرسجاد عبدهللا عبدالحسن317500 88إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكركرار عباس مجبل350013 89إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرميثم ساجت خضير214906 90إعدادي

ر نعمة216116 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمرتصر حسير 91إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل حميد479299 92إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد جواد كاظم214774 93إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرفؤاد اوحيد خزعل216322 94إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد علي عبود300672 95إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد نعيم عبد437566 96إعدادي

ي349876
ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي احمد هاتر 97إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراحمد مصطفر علي530299 98إعدادي

ر قاسم زغير437916 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسير 99إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرثامر صالح مهدي530367 100إعدادي

ي349820
ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرسجاد علي راصر 101إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمؤمل عادل محمد530392 102إعدادي

ر215196 ر عالء حسير ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسير 103إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعباس لطيف ابراهيم530325 104إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي عبود215799 105إعدادي

ر215892 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرابراهيم صباح ياسير 106إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرجعفر علي بشير317563 107إعدادي

ر علي437738 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرجعفر حسير 108إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرامير حيدر علي215188 109إعدادي

ر حسن300262 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالحسير 110إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرامجد ثائر عزيز300323 111إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي هيثم مهدي300153 112إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمصطفر وسام عبدهللا215829 113إعدادي



ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمصطفر حامد ثجيل530393 114إعدادي

ر فاضل صاحب300133 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسير 115إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي فالح حسن317456 116إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمجتير وسام عبدهللا215817 117إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسن جمعة فليح350699 118إعدادي

ي317207 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكريوسف عبدالكريم هاد 119إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراحمد صباح نعيم349846 120إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراحمد محسن كاظم214923 121إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرامير قاسم حميد556334 122إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمصطفر عادل عبدعلي479151 123إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكركرار قاسم كريم437924 124إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمجتير فراس منعم317398 125إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكررضا باسم عباس215149 126إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم عاصي437633 127إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد علي هيال216319 128إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرسالم محمد رحيم216188 129إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرسجاد عبدالزهرة كريم300226 130إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرسجاد محمد جاسم530384 131إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكركاظم مشتاق كاظم216169 132إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرسجاد عدنان كاظم215135 133إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد مجيد كاظم437551 134إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعبدهللا يوسف ابراهيم350638 135إعدادي

ر عبدالحسن بشير350719 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسير 136إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي صالح كريم437599 137إعدادي

ر علي437732 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير 138إعدادي

ان يوسف ياش437372 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرادي 139إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرامير محسن مال530360 140إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرسجاد ثائر خماس317164 141إعدادي

ي215155 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحيدر نعيم حماد 142إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرصادق عبدالرزاق حمد214856 143إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد فراس منعم317388 144إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمنتظر عيداي حشيش317167 145إعدادي

ر جعفر351105 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 146إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد خزعل352783 147إعدادي

ي عبد215173 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرموس خير 148إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي مالك موس300090 149إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكروائل عادل كاظم349860 150إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي صاحب533015 151إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرزين عابدين كاظم جميل437864 152إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمصطفر محسن عودة317219 153إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمصطفر حاتم عبد437903 154إعدادي

وش300589 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل حيى 155إعدادي

156بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرحسام عبدالعظيم طارش214874

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي محمود عبد216089 157دب

ر جبار437378 لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرقاسم عبدالحسير 158دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكرعلي حسيب سلمان216146 159دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادذكراركان عبدالحمزة عطية216160 160دب

ي  ىهي479283 ي الير
1دكتوراه2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىانتصار حفى

يم556348 2بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىسعدية عيىس ده

3بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىجميلة مالك عبدالرضا214919

ة علي جاسم437789 4بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىسمير



5بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىحنان جاسم محمد530347

6بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزينب لطيف موس317374

7بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىهدى حسن جاسم215982

8بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىهيام كريم عبدالرضا215129

9بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىفاطمة بدر نارص444350

10بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىبراء عبدالرزاق عباس350375

ر479287 11بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىساهرة نارص حسير

ر محيبس350804 12بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبدالحسير

13بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىيرسى فالح فندي216078

14بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىفليحة عزيز علوان437919

15بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىامل خميس عاجل350625

16بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاسماء هاشم جميل215241

ي317278 17بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىلمياء جمعة لعيير

18بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزينب حسن جاسم215965

19بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىسوسن صالل حمزة215262

ر مطلق437395 20بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىهديل حسير

21بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزهراء محسن مال530357

22بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىصفا كريم عبد556340

23بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىنبا فالح حسن216084

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىسهام كريم عبدالرضا215124 24دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىسندس لطيف حميد214901 25دب

ر437880 فت خليل حسير لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىمير 26دب

الص هاشم عطية215989 لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاخ 27دب

ي علي317495 لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىانتصار عبدالنير 28دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزينب عدنان عبيد437544 29دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىسوزان علي جاسم437386 30دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىتغريد مهدي صالح215974 31دب

ام437605 لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىسهاد عبدالهادي اده 32دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىهدى احمد عبدالرزاق317198 33دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىبتول ثامر سعدون350391 34دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاالء عبدالرزاق كريم215936 35دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزهراء جالل عبدالكريم317228 36دب

ي رسول350478 لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىوسن ناجر 37دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىدعاء محسن مال437404 38دب

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزينه ماجد ابراهيم437844 39إعدادي

ي جير437912
ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىسندس شمحر 40إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىايمان عبدالكاظم جواد215967 41إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزهراء صالح محمدجعفر317288 42إعدادي

ج عبدالحسن ابراهيم437866 1ماجستير2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاري    

2بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىميساء جاسم جبار215119

3بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىمروة عبد سعيد530457

4بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىابرار سلمان جبير215254

5بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزينة عدنان حامد214815

ر353000 6بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىحنان محمد حسير

7بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىميس فاخر محمود215995

8بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىتبارك مهدي غريب350413

9بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاشاء غازي سعيد214945

10بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىرسل احمد عارف350728

11بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىغفران مشتاق كاظم214761

وك215888 12بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىرسل حاتم مير

ي محمد317473 13بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىميساء مير



14بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىحوراء جاسم ماهود350031

15بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىرنا حسن نجم479174

16بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىرند رياض صاحب317312

17بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىرشا جاسم عبدالحسن214889

18بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىالرا علوان كريم214702

19بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزهراء جاسم عبدالحسن214769

20بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىنور حسن عبدالكاظم317345

ي215977 21بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزينب عامر عبدالهاد

22بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىمير كريم حاجم182648

اس عالوي البيس215106 23بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىنير

ي214932
24بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىشهد نضال هاتر

ر فاضل سالم479160 25بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىبنير

ر مطلق216335 26بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاشاء حسير

ي215842 27بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىكوثر ماجد عبدالهاد

ر216210 28بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىمروة جاسم مفيى

29بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىمير عالوي عبيد215952

30بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىليل جاسم عنكود215243

ر جاسم عبدالصاحب317505 31بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىبنير

32بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىمريم محمد علي479242

33بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىتبارك سلمان جبير216228

34بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاالء عليوي احمد479274

35بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزينب صباح خريبط437677

36بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىقيس فرحان خضير216054

37بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىايالف ماجد عبدزيد530388

ر فاضل سالم216108 38بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىحنير

وك216314 39بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىمروة حاتم مير

40بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىفاطمة احمد عارف350433

41بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىهدى قاسم شاكر437693

ر317546 42بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىدعاء سعدي عبدالحسير

ر216180 43بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىرغد كاظم ياسير

ر مكطوف215203 44بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىايات حسير

45بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزهراء صباح خريبط437356

46بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىعذراء حسن جاسب317173

ر عباس317468 47بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىبهاء عبدالحسير

48بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىطيبة علي حاشوش350836

ر علي437784 49بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىريم حسير

ر علي317537 50بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىنجالء حسير

ي317485 51بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاسيل صالح عبدالهاد

52بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىقبس مجيد حميد216325

ي215093
ى

53بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىسمراء طارق رزوف

الم داؤد سلمان551889 54بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاح

55بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىايالف مشتاق كاظم300173

ر جعفر353786 56بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاشاء حسير

57بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىغسق مهدي غريب350132

ر349997 58بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىمريم طه عبدالحسير

فت جميل نواف556341 59بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىمير

60بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاشاء حسن علوان215961

61بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىهالة حسن سالم216102

62بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىسىه شحان عودة479162

63بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىغدير عماد فاهم479106

64بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىحوراء جالل عبدالكريم317250



ي437874
65بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىحوراء عيدان شمحر

66بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزينب سعد مجيد479240

67بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حسن حمزة302239

68بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىتغريد قحطان عدنان530341

ي530336 69بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىرقية حسن هاد

70بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىنور باسم محمد317523

71بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىبتول صالح مهدي530363

ي جبير214853
72بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاالء شمحر

73بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىتبارك قحطان عدنان530343

ر طالب عبد317043 74بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىحنير

75بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىرفل عادل هيال437932

76بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىافراح جبار الزم216331

77بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىنور رياض تركي216216

78بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىنور يحير كاظم215747

ر طالب عبد317051 79بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىياسمير

80بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىصدى قاسم شاكر437558

ح349925 81بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىمالك حسون صوي    

82بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىحوراء سعدي ثامر350856

83بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىايه عمار محمد216095

84بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىرغد لفته محمد215808

85بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىسماح عباس حاتم437907

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىنرسين كريم عبود530368 86دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىازهار عبدالحمزة عطية216034 87دب

نار300620 سن سمير دي لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاي 88دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىسلوى عبدالحمزة عطية216038 89دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىختام محسن عودة215228 90دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاالء خليل طاهر215150 91دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىهبة حسن كطفان317270 92دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىرسل سلمان جبير300627 93دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىمريم قائد جاسم350685 94دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىايمان جبار الزم216040 95دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىهاجر قاسم حامد215220 96دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىامل جاسم عبدالحسن215906 97دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاالء جواد كاظم214731 98دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىفاطمة علي عبدالحسن214742 99دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدالكريم حسن216002 100دب

يا حسن سالم216112 لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىدال 101دب

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزهراء عزيز دلي215161 102إعدادي

ج حماد محمد317330 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاري     103إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىتبارك محمد عبود300233 104إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىفاطمة حيدر شيال300117 105إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىيرس فضل محمد216139 106إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىفاطمة علي حسن215956 107إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاية رسول مجيد215931 108إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىميس محمد حمود215753 109إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىفرح رحيم محمد317336 110إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىمريم سعدي عبدالواحد216043 111إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاية جالل عبدالكريم317259 112إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزينب جواد كاظم215209 113إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىمير فرحان خضير317221 114إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىتبارك عماد غريب215822 115إعدادي



ر يوسف ياش437771 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىبنير 116إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىمريم علي مهدي556346 117إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىتبارك محمد كاظم214722 118إعدادي

ر طالب عبد301629 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىبنير 119إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىجنان حسن عبدالكاظم530329 120إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي قاسم317185 121إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىلطيفة صالل حمزة317316 122إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىصابرين عباس حسن215970 123إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىفاتن سلمان عبدالسادة215889 124إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزهراء عدنان كاظم214836 125إعدادي

ر215132 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاية كاظم ياسير 126إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىمنار علي كاظم317446 127إعدادي

ي رحيم محمد317334
ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاماتر 128إعدادي

ر300581 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي حسير 129إعدادي

ر479175 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىهدى كاظم حسير 130إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىمروة حيدر حاشوش350494 131إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىكوكب طه بهناب215761 132إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىمريم اياد كاظم530361 133إعدادي

ر300575 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىسكينة علي حسير 134إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىسمية علوان كريم215259 135إعدادي

ي215086
ى

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىهبة طارق رزوف 136إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاثار محسن نعمة530362 137إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىفاطمة علي جير215810 138إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاية يوسف ياش437777 139إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىرؤى عدنان عبدعلي214842 140إعدادي

ي نزال479170
ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىشهد راصر 141إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىامنة حيدر حاشوش350600 142إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىفاطمة شاكر رسن215232 143إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىشى محمد حسن317407 144إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاسماء عبدالستار سلمان216061 145إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىنرجس صباح خريبط437850 146إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىمريم محمد حبيب301001 147إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىفاطمة جواد كاظم216222 148إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىهبة احمد نجم215923 149إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزينب محسن مال530358 150إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىزهراء عالوي محسن215185 151إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىسحر عدنان كاظم317196 152إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىفاطمة سلمان جير300377 153إعدادي

154بكالوريوس2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىرسالة عبداالمير محمد437532

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىنرسين حاتم فرحان300054 155دب

ر اعطية479253 لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىفريال حسير 156دب

لوم2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىرغد كاظم عبدالرضا556352 157دب

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىغنيمه عباس عطية556353 158إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىكوثر محمد علي530386 159إعدادي

ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىاالء علي نعيم479234 160إعدادي

ة برش جاسم216163 ة2/ ذات السالسل 112046الكرخ-بغدادأنيىسفير 161إعدادي

ي397088 1ماجستير2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد وسام ناجر

2ماجستير2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمهند بحر عواد473269

3ماجستير2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي مرزة473219

لوم عالي2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحامد خضير صالح557758 4دب

5بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراكرم صفوك محمد293334



6بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرصاحب مهدي هاشم1787

7بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرقيس عبدهللا مليك274745

8بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحيدر خضير شهد557118

9بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد طعمة خميس397097

وي557150 10بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراثير خضير بدي

ر عليوي حمد293591 11بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحسير

12بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكروليد خضير عباس403325

ر ظاهر293383 13بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرخالد حسير

ي393884 ر حماد 14بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

15بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرجمال عبد فرحان393809

16بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحسن محمد عباس393988

17بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرنايف نومان علوان393592

18بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرناظم عناد خضير1798

ر عبيد محمد1891 19بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحسير

20بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرطارق عبدهللا خلف473248

21بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراركان محمد صالح274685

22بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحميد حسن محمد293425

23بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرامير طه حلو274800

24بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرايهاب خالد مطلب1851

25بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرايمن سلمان عساف1806

26بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر جميل محمود394173

27بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد عبيد جاسم393293

28بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرضياء رحيم فاضل557099

ر403317 29بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرفؤاد فرحان ياسير

30بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد منذر عباس1850

31بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي احمد محمد1794

32بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرسالم عبيد جاسم394124

33بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمؤيد محمد حسن293423

34بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكررياض احمد لطيف394084

35بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي حاتم فرحان293522

ي274791 36بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعدي حاتم عريير

37بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكربارق ابراهيم خلف473195

38بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعادل عزيز عبد274733

39بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم صالح473275

40بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرهشام عايد حمد1843

41بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد محمد صالح393873

ر عبد293457 42بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعدي حسير

43بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم حميد1846

44بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعثمان حامد ابراهيم403398

ر1836 45بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرغسان غالب حسير

46بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكربالل عباس محراث274698

47بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرنؤاس مصحب مهدي292936

48بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكروسام علي مرزة557031

49بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحاتم عناد خضير403431

50بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرناطق كاظم محمد1860

51بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرخضير عبيد محمد1885

52بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالسميع نايف1829

ر403302 53بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراياد فرحان ياسير

54بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعمر ابراهيم علي274680

55بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحسام محسن ابراهيم293432

56بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرامجد حمد محمد473254



ر صالح472777 57بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

ر556758 58بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا حسير

59بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر فرحان393905

60بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحيدر غضبان ابراهيم292354

ي عبد293617 ور ناجر 61بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكران

62بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعمر محمد صالح1874

63بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر حميد حسن293346

64بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكررعد حامد ابراهيم293564

65بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي عبيد محمد274765

66بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعمر محمد عليوي403624

67بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرابراهيم صادق ابراهيم473292

68بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرطارق جاسم خليف557131

69بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراسامة جواد كاظم1894

ر1818 70بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي حسير

71بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكروليد خالد محمد396638

72بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكروليد خالد مطلب1879

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي خليفة احمد1875 73دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعماد اسعد محمد274886 74دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد علي عبدهللا1812 75دب

ي557157
لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرفراس حياوي راصر 76دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرصفاء محسن عواد1844 77دب

ر هويدي396843 لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرخميس ياسير 78دب

ي557071 لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعباس عبدالستار هاد 79دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي عبدهللا موس1896 80دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعامر حميد منىسي393804 81دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكررحمن كاظم محمد274637 82دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرموس عبدهللا موس557010 83دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحسن اسماعيل بدوي1863 84دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي شعالن سلمان274848 85دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي خليل عمران1886 86دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرهيثم حمزة حسون293988 87دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرفالح شحان احمد274736 88دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعمر ساجر احمد1826 89دب

ر عبدالصاحب عبدالرحمن1811 لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحسير 90دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكربهاء حامد حبيب557152 91دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعثمان عباس عبد292080 92دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحسن احمد حسن1872 93دب

ر292267 لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبد علي حسير 94دب

ر صفوك محمد557088 لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرامير 95دب

ر1824 لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرخالد كامل حسير 96دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمود شهاب احمد293517 97دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد هادي مسلط393789 98دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكروليد جمال محمد1786 99دب

ر حسن403372 لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 100دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرناهض عناد خضير393863 101دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرقاسم سلمان عباس274890 102دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرضياء علي مرزة393932 103دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد حسن293392 104دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد شاكر محمود556790 105دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز احمد حسن274762 106دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرزاهر محمد محجم1828 107دب



لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد عادل عبدهللا557086 108دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكريعقوب راشد حسن472977 109دب

ر عبد274675 لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 110دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبيد محمد1861 111دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد طارق محمد403357 112دب

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل بدوي403680 113إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي احمد محمد393558 114إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد لطيف عايد393893 115إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكروليد تركي نزال274809 116إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد مصطفر خضر393652 117إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي كامل صالح473207 118إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد عواد عبدهللا1854 119إعدادي

ر557146 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعمر شكري حسير 120إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد علي394050 121إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكروليد عدنان حسن274647 122إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرخليل ابراهيم اسماعيل557046 123إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعمر عباس عبد397054 124إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمود عبدهللا473300 125إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكركريم محمد عبيد393520 126إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمثير احمد خلف472985 127إعدادي

ر393845 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكريوسف نارص حسير 128إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد اياد عبدهللا293652 129إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرليث اياد محسن1871 130إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبد ابراهيم غنام274910 131إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرثائر علي عبيد403666 132إعدادي

ح عباس1817 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدهللا داي 133إعدادي

1ماجستير2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرياش شالل عبد274670

2بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرزيد عبدالرحمن جبار556729

3بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرالفاروق فريد مصحب472820

4بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكربكر رامز حسن293556

ر عباس293674 5بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعثمان ياسير

6بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرجاسم كريم جاسم1852

7بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرقاسم احمد جاسم556718

8بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمرتصر حسن علي1821

9بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرسمير شاكر محمود1792

10بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي ماجد عبد1813

11بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرخالد وليد عباس403267

ر محمود394117 12بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكربهاءالدين ياسير

13بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جالل عبدهللا557013

14بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد خزعل1803

15بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرصباح طه احمد274714

16بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراسماعيل علي عباس293969

17بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحسام احمد فارس274662

18بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحيدر كاظم مهدي274783

19بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحميد عبدهللا ربيع393818

20بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعثمان فاضل كاظم473227

21بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرسيف سعد خلف293197

22بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراياد احمد شهاب293400

23بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن فيصل بدر274882

24بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي عباس رشيد394181

ر كاظم مهدي274784 25بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحسير



26بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدهللا شحان نصيف1868

27بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرسيف فاضل نجم557144

28بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد غسان عبدالوهاب274820

29بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعمر كريم جاسم1801

ي293370 30بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحسن ارميض بيير

31بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر نجم عبيد394076

32بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر راغب كامل394134

33بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعمر مهدي فرحان293283

34بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرسيف حماد عطاهللا274813

35بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراركان مهدي احمد403343

36بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر محسن علي1892

37بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرهاشم فالح مهدي293366

38بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد حكيم محمد557155

39بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر داود زبار396731

40بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمنصور جبار فاضل1809

ر393635 41بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمهند نايف حسير

ر داود393548 42بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرليث حسير

ر نيسان نصيف274752 43بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحسير

44بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد بشار حامد274695

45بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكروسام جميل رشيد557148

46بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عبد1839

47بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرصباح نوري محمد292158

48بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحسام علي ابراهيم274649

49بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرامير نبيل عبد292629

50بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرامير اسود الهيمص293554

51بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعباس عبيد محمد1889

52بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرسامر رشيد محمد274853

53بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي خالد صالح403470

54بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمهند علي ابراهيم293287

55بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي نيسان نصيف293378

56بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم علي274895

57بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمروان سامي عباس1862

58بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد صبار556998

59بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر بحر عواد393774

ر عبدعلي397168 60بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

61بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكريوسف صكر خلف403718

62بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرسيف الدين فريد مصحب472798

63بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن عبدهللا397105

64بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحامد حسن علي292657

ي1865
ر

65بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرخالد جمال معاف

66بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرياش قيس عبدهللا274747

67بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرسالم صينيخ كاظم274720

68بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكروليد خالد مخلف393373

69بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكروسام صفوك محمد557094

ر رشيد274658 70بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرطه ياسير

71بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد شاكر محمود403562

72بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد حمدهللا عبد1791

73بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكررائد علي محمد293966

74بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكروعد عبدالسميع نايف1832

75بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن هادي صالح473263

76بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرماهر صينيخ كاظم274715



77بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد حاتم ابراهيم1822

78بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد جمعة كاظم1819

79بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرزياد حاتم محمد1790

80بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرخضير حميد عبدهللا557117

81بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد عاطف محمد396690

ي394164 82بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح ناجر

83بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق علي احمد292674

84بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرموس نيسان نصيف274767

85بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرابراهيم عادل ابراهيم1895

86بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرفراس ابراهيم عباس397122

87بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكركرار كاظم مهدي274778

88بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر فتحالخامس محي394157

89بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكربالل عبدالقادر كاظم394146

ي عبد293614 90بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحسام ناجر

ر1810 سان غالب حسير 91بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراح

ف عباس393539 92بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرزياد مرسر

93بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعمر محمد عبد293925

94بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرسيف غسان عبدالوهاب293308

95بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر راشد مرزة293206

96بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن قاسم صالح1848

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد محسن خلف393781 97دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد محسن عواد1845 98دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرسيف عادل احمد394092 99دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعمر شالل عبد293508 100دب

ر فياض274749 لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكريوسف عبدالحسير 101دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعباس رعد عباس1849 102دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد اياد عبدهللا293972 103دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر عزيز جاسم1808 104دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعمار عدنان علي293954 105دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر باسم خضير473200 106دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحسن هادي عبد557036 107دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراركان ماجد رشيد292492 108دب

ام403731 لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد كامل دح 109دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز عامر عبد403240 110دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرسالم كريم عباس393835 111دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن طالب مطلك393854 112دب

ر1867 لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرطه صدام حسير 113دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرراقب عبدهللا عباس274795 114دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعثمان احمد مجيد473216 115دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد جواد كاظم1884 116دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عبدالمحسن علي293935 117دب

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعباس كاظم داود2415 118إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرفاروق عبدالسالم علي1795 119إعدادي

ر557081 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرصباح فرحان ياسير 120إعدادي

ي403525 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعثمان باسم حماد 121إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عبيد556745 122إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرضياء عبيد مهدي294011 123إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرليث خالد علوان396446 124إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد وليد خضير294003 125إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد اسماعيل557076 126إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي محسن علي293247 127إعدادي



ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد ماجد حميد472857 128إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد علي صالح396863 129إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحيدر ابراهيم صديان557084 130إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن علي293526 131إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد علي خليفة293499 132إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكربكر ابراهيم محمود393675 133إعدادي

ف جمعة كاظم274726 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراشر 134إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمرتصر محمد كاظم274689 135إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرايمن طاهر محمد274878 136إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي جمال علي293979 137إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر حكيم محمد556811 138إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سهيل عبد293295 139إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرفؤاد حماد طارش557160 140إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرهشام خليف عباس556739 141إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرفالح هادي حسن557151 142إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد رجب عبطان293252 143إعدادي

ر محمد274870 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبود ياسير 144إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي احمد274703 145إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد خالد عزيز396797 146إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم محسن557122 147إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعثمان احمد سويدان293386 148إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي طه حسن472836 149إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصعب محمد صالح394208 150إعدادي

ف473241 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد حازم مرسر 151إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرابراهيم باسم خضير473020 152إعدادي

ر292784 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعمر محمد حسير 153إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد علي عباس292741 154إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدالواحد محمود زبن403752 155إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرنجم سهيل علي1881 156إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرابراهيم جمعة كاظم274729 157إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكربكر عبدالهادي علي293983 158إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد راغب كامل393965 159إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد فليح ابراهيم292854 160إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن يوسف العبد557066 161إعدادي

ف473244 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي حازم مرسر 162إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكركاظم جواد كاظم274758 163إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرجواد كاظم عبد473003 164إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر علوان ابراهيم556681 165إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد عمار خميس396995 166إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرهيثم عادل مخلف1788 167إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد نجم عبدهللا403703 168إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر نارص غازي472950 169إعدادي

ر292456 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد كامل حسير 170إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرابراهيم صباح علي293318 171إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعامر جاسم محمد396913 172إعدادي

ي556569 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد كرد 173إعدادي

ر كاظم557159 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكريحير حسير 174إعدادي

ر عبدعلي403418 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرابراهيم حسير 175إعدادي

فقار كاظم مهدي292362 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرذوال 176إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرياش عادل مخلف1800 177إعدادي

ي عبد293210 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراثير ناجر 178إعدادي



ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرخطاب عمر ساجر403255 179إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمؤمن عباس صالح394104 180إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمسلم طارق عراك1820 181إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرسالم محمد جياد1859 182إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرميثم عماد عبدهللا393236 183إعدادي

ر عبد معيوف292379 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحسير 184إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعمر عبد علي292245 185إعدادي

ر557104 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر صدام حسير 186إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرابراهيم اثير خضير556743 187إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد اكرم عناد274692 188إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرنسيم احمد جاسم472849 189إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرطه عباس علوان274631 190إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرابراهيم عادل مخلف1799 191إعدادي

ي293641 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرشهاب احمد هاد 192إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكروسام صالح مخلف292148 193إعدادي

ي394195 ر هاد ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 194إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعود خضير557125 195إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكروائل ضياء نجم293541 196إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرخضير عباس تركي293627 197إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعالء سعدي حسن393827 198إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكريوسف محمد عبد473028 199إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم عبيد274643 200إعدادي

ي اسماعيل عباس393403
ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحفى 201إعدادي

ر عبدعلي403388 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير 202إعدادي

وب عباس فاضل274709 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراي 203إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرقتيبة عبدالكاظم جواد293461 204إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرزيد فاضل نجم557135 205إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرنورالدين شاكر حميد292713 206إعدادي

ر عامر حميد557102 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحسير 207إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرضياء حمد حميد294015 208إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرسيف محمد حسن293685 209إعدادي

ر تركي جاسم292131 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحسير 210إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكررسول نجم عبيد292098 211إعدادي

ر محمد293238 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرمحمد ياسير 212إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد حسون1814 213إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكروائل مالح رحال1880 214إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكراحمد مالح رحال403614 215إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرياش مهند صالح274801 216إعدادي

217بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعمر عبدهللا كاظم403601

218بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعلي عبيد جاسم393953

ي556712 ر علوان حماد لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرحسير 219دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرابراهيم عباس شمران397134 220دب

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرعبدالمجيد جواد صكر557127 221إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادذكرسيف الدين عبدالسميع نايف1853 222إعدادي

1بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىرائدة صبيح محمد557020

2بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىزينة محمد عبود1841

3بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىشيماء جميل ثاري1835

4بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىابتسام حسن زغير1805

5بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىميس حميد رحيم1878

6بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىسمر غانم احمد403287

7بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىاالء عبدالسميع نايف1831



8بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىسارة ابراهيم نوري1797

ر جابر557064 9بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىسيمون حسير

10بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىزينب حاتم ابراهيم1887

11بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىخلود اسماعيل زيدان1827

ر294021 12بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىغفران فيصل حسير

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىزينة ناظم كاظم1837 13دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىهدى احمدزكي عبد الرحمن274656 14دب

ي403489 لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىسها فليح تعوتر 15دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىبثينة بدر عباس292429 16دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىرجاء محمد عبود1842 17دب

ي293409 ر لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىوسن محمد فير 18دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىغفران محمود عودة473303 19دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىجهان حمدي احمد394098 20دب

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىرجاء حمد عبدهللا293917 21إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىهدى عبد االله مليك293374 22إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىمىه جعفر عباس274873 23إعدادي

ر عباس240767 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىرنا حسير 24إعدادي

1ماجستير2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىزهراء راغب كامل393945

2ماجستير2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىرغد علي عباس292806

3بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىايناس عبد صبار473027

4بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىرقية غانم عايد1815

5بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىعبير فاضل كاظم473228

6بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىعلياء علي كاظم293604

7بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىمها رشيد محمد274625

8بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىجمانة صادق اسعد292105

9بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىسارة محمود جاسم1870

10بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىايات محمود جاسم1869

11بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىنبا صاحب مهدي274774

12بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىعبير حامد بدر1793

13بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىرواء عبدالرحمن عباس274907

14بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىرسل علي خليفة1877

15بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىمريم قيس عبدهللا274738

16بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىبيداء عبدالرحمن عباس274904

17بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىهند شعالن سلمان274858

يا مهدي احمد473284 18بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىدال

19بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبدالخالق سعيد274865

20بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىمروة باسم خضير473023

21بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىمروة بسام عباس403511

22بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىاية حسن ساجت473225

23بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىنور نهاد خالد557138

24بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىتمارة ابراهيم نوري1804

25بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىاشاء حاتم ابراهيم1823

26بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىفاطمة مهدي علي473050

27بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىابرار علي خليفه274855

28بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىابتهال سعد خلف1855

29بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىفاطمة عبدالسميع نايف1833

30بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىيرس صاحب مهدي274771

31بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىبدور رمضان يوسف1785

ر293355 32بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىتغريد نايف حسير

33بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىسيماء فاضل صالح403639

34بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىسحر حمدهللا عبد473279



35بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىضح احمد انغيمش403652

36بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىنور حيدر احمد274665

37بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىمياسة ابراهيم نوري1802

يا رشيد محمد274911 38بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىدال

39بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىرؤى صباح نوري396655

40بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىمريم هادي مسلط394058

41بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىهيام احمد عبدهللا274682

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىعثمان عدنان علي292504 42دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىابتهال علي عباس1807 43دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىرند قصي عبدالرزاق1838 44دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىاية غانم عايد1816 45دب

لوم2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىنور صباح نوري403454 46دب

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىسارة فاضل كاظم473236 47إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىفاطمة محمد لطيف393486 48إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىعال عامر حميد403688 49إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىامنة صفاء كامل292730 50إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىريام علي خليفة393425 51إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىجنان كاظم عبد393628 52إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىنبا فاضل صالح394069 53إعدادي

س عدنان علي293579 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىان 54إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىكفاء نايف علوان293437 55إعدادي

ي293414 ر ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىسهير محمد فير 56إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىدعاء راغب كامل393569 57إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىنىه فاضل صالح473040 58إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىرؤيا حسن ساجت472921 59إعدادي

ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىمفاز فاضل كاظم472893 60إعدادي

ر274897 ة2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىصابرين مالك حسير 61إعدادي

ر1898 وار عدنان حسير 62بكالوريوس2/ أبو غريب 132049الكرخ-بغدادأنيىان

1ماجستير2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرهاشم نواف نائل2563

لوم عالي2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل عباس523254 2دب

3بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد هليل كاظم463299

4بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرجمال هادي ثلج399729

5بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرنبيل مزهر شالل546

ر274042 6بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرفراس خضير حسير

7بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد حسن علي406015

8بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرفاروق حميد عبدهللا406006

9بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرفهد سليمان احمد2534

10بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحسن عليوي نارص465

11بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرفؤاد صالح اسماعيل426

12بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدالكريم محمود274090

13بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرنعمة حسن علي399165

14بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرفالح محمد ابراهيم296402

15بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكروليد نوار غوان523074

16بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعزيز شكر محسن523083

17بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكررعد خليف احمد405963

18بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد بادي محيميد586

19بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحميد جاسم محمد523224

20بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكروهب محمد ابراهيم274059

21بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمالك رشيد مرعيد2510

22بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرقصي فاضل محل2439

23بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم احمد523248



24بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي عادي رشيد406019

25بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكروسام محمد محل2484

26بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحسن ياس خضير451

27بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد حسون حميد2617

28بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسعد يونس خلف273998

29بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرفراس يوسف فريد389997

ي390181 30بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرلؤي صالح هاد

31بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمود عمار فاضل390103

32بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكررائد عبدالرزاق حسن560613

33بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحسن فيصل حسن2451

34بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمهند احمد عنيد550

35بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد بدوي عبد2474

36بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمار نجم عبدهللا401821

37بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرياش عباس فاضل463312

38بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمر هاشم عبد274097

39بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمصطفر فهد سليمان2540

40بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرباسم علي هاشم2455

41بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعامر اسماعيل ابراهيم274009

42بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمصطفر غضبان خليف598

43بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسعد حسن علوان523272

44بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمنعم هادي محمود552547

45بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمر نوري محمد405967

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعقيل مزهر شالل523172 46دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرقصي حميد اسماعيل523237 47دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسعد محمد محل523199 48دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعزيز ابراهيم هاشم274282 49دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرثامر عايد رشيد549 50دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسعد كاظم شداح2578 51دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعدنان نواف نائل2472 52دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد عبدهللا مهدي420 53دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرخميس طالل علي2377 54دب

ر390087 لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعالء خضير حسير 55دب

ر537580 لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرطارق حسن حسير 56دب

ر523212 لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعصام جمعة حسير 57دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرجميل محمد فرحان523193 58دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسعد جاسم حامد463302 59دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحيدر طالب حنفوش427 60دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي هالل مهدي463304 61دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي حمزة شنيت405953 62دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي سعد محمد523251 63دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعثمان احمد خالد295507 64دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكريوسف فايز كاظم523068 65دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي محسن علي390167 66دب

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكركريم ابراهيم حماد274303 67إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي صالح مهدي431 68إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد هادي نجم2419 69إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرجمال نوار غوان296460 70إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرلؤي نوار غوان2544 71إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي هاشم عناد296599 72إعدادي

1دكتوراه2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد محمد623

2ماجستير2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرصالح نوري حميد2444



ر2381 3بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد كريم حسير

4بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكررياض علي رشيد399127

5بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرياس خضير صالل463310

س احمد عبد274115 6بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكران

7بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرزياد طارق محمد296077

8بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمروان حميد ابراهيم2630

ر390113 ر طه ياسير 9بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرياسير

10بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرامير ظاهر رشيد589

11بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمشتاق محمد نضهللا405998

12بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعصام احمد زيدان401711

13بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد مختار محمد429

14بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد شافع عبدهللا543

15بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرياش ماجد عبد2379

16بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمصطفر جاسم كاظم274336

17بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي فالح عبدهللا2458

ي678 18بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعابد صالح هاد

19بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرابراهيم سامي ابراهيم390293

ر علي463284 20بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكربهاء حسير

21بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمر علي خلف2627

22بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود داؤد389971

23بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرصالح كريم حميد296485

24بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرزياد حمادي حمزة405923

25بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمهند فاضل جاسم390304

26بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراسماعيل احمد كاظم2531

27بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعثمان حميد ابراهيم2629

28بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعثمان هادي مهدي274338

29بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرفاضل عباس فاضل274082

30بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد طالل علي406004

31بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسليمان نوري حميد2442

32بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد علي عبد2427

33بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرفيضاهلل احمد فياض390267

ور سعد فاضل2506 34بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكران

ي523232 35بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرزيد صالح هاد

36بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسيف محمود اسماعيل558

37بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرنايف عبد احمد296535

38بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد حسن296251

39بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن احمد عدنان390155

40بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحسام احمد ابراهيم274120

41بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرضياء احمد حمزة390140

42بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرايهاب عبد حميد274354

43بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن علي2525

44بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي خليف علي430

45بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرليث باسم احمد274391

46بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسيف علي فرحان463277

ر2435 47بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعادل محمد حسير

48بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمثير ابراهيم اسماعيل531

ي405948 49بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرخالد عبد صلير

ر2411 50بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرباسم كريم حسير

51بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرغانم شاكر كاظم390190

52بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرفائز علي ظاهر390858

53بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرطارق جميل احمد2623



54بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراياد صالح اسماعيل478

55بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرصالح عايد رشيد463285

56بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمر فاضل ابراهيم405969

57بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسعد خلف عبدهللا481

ر عبدهللا537575 58بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمهند ياسير

ر572 59بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحسن علي حسير

60بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمصطفر قيس عناد296136

61بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكريعقوب يوسف عيىس2422

ر405945 62بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسالم عدنان حسير

ور محمد صالح537581 63بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكران

64بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن يوسف فريد390280

65بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود علي463290

66بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكربسام احمد ابراهيم274279

67بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم محمد456

68بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرصدام عبد كامل405950

69بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرهمام احمد محمد560

70بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرفاروق محمد عبد406031

71بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرصفاء محمد ياس488

ر583 ر علي حسير 72بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحسير

73بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمر خميس عايد2452

74بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرفاروق نعمة محمد2462

75بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرنزار حسن علي2528

76بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعصام نعيم سعود2449

77بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمر هادي علي459

78بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرصالح فالح خليفة406039

79بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرنبيل يوسف عيىس2425

80بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراركان سالم فارس522651

81بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرليث فاضل عباس523279

اب399410 82بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرخالد حامد ذي

83بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد محمد حماد405888

84بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد موفق كاظم537587

85بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسيف محمد علوان503

86بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي عادل عذاب390275

87بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحيدر عبيس خضير390200

88بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعبدهللا خالد محمد399109

ر محمود406352 89بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعالء ياسير

90بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد سالم فارس274326

91بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرميثم حسن حسون274376

92بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد يعقوب عيىس2552

ر محمود2473 93بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

94بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمؤيد طالل نواف483

95بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكررسول عبد مخلف405908

96بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد شاكر عبيد274293

97بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكربالل خالد محمد614

98بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمصعب عايش ابراهيم2670

99بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد538

100بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسيفالدين عبد محمد523266

101بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن خالد محمد296350

102بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمصعب عبدالفتاح نجم2378

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد خضير عباس296497 103دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسيف علي عباس523013 104دب



لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمنذر عايش ابراهيم494 105دب

وب فايز كاظم560506 لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراي 106دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسفيان سلمان داود274045 107دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فالح عبدهللا577 108دب

ر2477 لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد هراط حسير 109دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد غنام احمد521 110دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرضياء جميل احمد274094 111دب

ر296322 لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرقتيبة كريم حسير 112دب

ر علي2464 لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 113دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكربالل احمد عنيد552 114دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمصطفر عماد قاسم2615 115دب

ر جميل احمد274015 لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحسير 116دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسمير علي احمد425 117دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمر جميل احمد274063 118دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحسن احمد عجيمي274085 119دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمر علوان احمد274000 120دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرخليل خالد محمد2374 121دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعدون عبد2624 122دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمظفر عايش ابراهيم2666 123دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمر سعدون عياش463295 124دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكروليد خالد طلب405955 125دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرليث خليل سالم523241 126دب

ي421 لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد سالم هاد 127دب

ر533 لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمثير كريم حسير 128دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمعاذ عايش ابراهيم485 129دب

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد احمد438 130إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسجاد حميد شاكر296619 131إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكررعد علي فرحان2611 132إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكركاظم فاضل عباس2457 133إعدادي

ر405895 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمر محمد ياسير 134إعدادي

ر2434 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكركاظم محمد حسير 135إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسيف عادل حسن523181 136إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرليث قاسم حبتور274344 137إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل جاسم389987 138إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد محسن علي2417 139إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرطالب هاشم كطيف517 140إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر عايد463292 141إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرقيس مالك عباس533757 142إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكررائد منذر مزهر539 143إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد احمد399452 144إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكربالل جاسم كاظم274332 145إعدادي

ر فاهم عايد564 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرياسير 146إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكررافد هاشم محمد2559 147إعدادي

ي405986 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرزيد وليد هاد 148إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرامير عماد محمد2412 149إعدادي

ر2605 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسجاد ياش ياسير 150إعدادي

ار محمد ياس432 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكردي 151إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسيف خضير محمود523219 152إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرجالل نايف مصطاف535 153إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرلؤي حامد محسن274050 154إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي عباس فاضل2380 155إعدادي



ي405936 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرهارون عمار عاد 156إعدادي

ي295455 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسفيان فخري عباد 157إعدادي

ل603 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد ثامر عاد 158إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحسام الدين ستار علي2580 159إعدادي

ر علي2584 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرفارس حسير 160إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي عباس526 161إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكريوسف سعد طلب405904 162إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرليث عادل حسن523186 163إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرنزاز عباس فاضل2622 164إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمر محمد حسن296184 165إعدادي

ر هالل مهدي463306 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحسير 166إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكريوسف حميد رشيد2441 167إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالسالم فرحان274384 168إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي هادي عيىس463278 169إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعثمان فالح عبدهللا2432 170إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد وسمي ليلو296840 171إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرطالل جاسم كاظم295766 172إعدادي

ي569 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرهادي غانم هاد 173إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي احمد محمد390075 174إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حيدر حميد295730 175إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب يوسف عيىس296178 176إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكررائد عمر طالب274348 177إعدادي

س شاكر محمد295748 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكران 178إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحارث باسم احمد406003 179إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسلطان عالوي كاظم2481 180إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمر غانم احمد295759 181إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرايمن جاسم هاشم2460 182إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمار نايف احمد2445 183إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكريوسف ضياء خضير498 184إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراسيار احمد جميل274018 185إعدادي

ي405917 ي مساعد هاد
ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعبدالباتر 186إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل عباس523262 187إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي حيدر حميد296167 188إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد كاظم399768 189إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعثمان عامر عباس295595 190إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعبدالصمد وهب محمد295982 191إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكررعد خالد طلب405976 192إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسيف باسم حبتور295926 193إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمود رحيم محمود390064 194إعدادي

ي405939 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرلقمان عمار عاد 195إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراثير منذر مزهر296378 196إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعثمان عادل محمد537582 197إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمار خليل سالم523164 198إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد كامل اسماعيل534 199إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكربهاء نوري متعب2448 200إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمصطفر سهيل نجم537586 201إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرهذال رعد رشيد399326 202إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراكرم صباح فارس523206 203إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حافظ حديد399091 204إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد فزع2625 205إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد ستار عباس405990 206إعدادي



ام طالل علي399589 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراده 207إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمروان جسام محمد390237 208إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمر فواز احمد529 209إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمر مشتاق فزع405992 210إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد حماد حمزة399280 211إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عكاب احمد295674 212إعدادي

ي2590 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد نعمه هاد 213إعدادي

اس جاسم محمد536 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرنير 214إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمصطفر محسن علي470972 215إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي رعد رشيد399377 216إعدادي

ر274288 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرقصي عباس حسير 217إعدادي

ر2421 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكريوسف احمد حسير 218إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسيف علي عبدحسون405977 219إعدادي

ي390724 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ساجر هاد 220إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحامد خالد طلب405972 221إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكريوسف عبدالصاحب الحج390834 222إعدادي

ي463288 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكربالل فخري عباد 223إعدادي

ي537560 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرامير جبار هاد 224إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد محمود2471 225إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكروليد عامر عايد523077 226إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحسام خالد محمد296117 227إعدادي

ر274101 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرباقر محمود حسير 228إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز منعم سعود523047 229إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد جمال عبدهللا390259 230إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكربركات نعمة محمد274350 231إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرحيدر سمير نضهللا405911 232إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن نعمة حسن274359 233إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرخضير محمد عباس537567 234إعدادي

ر399811 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكررعد طه ياسير 235إعدادي

ر عبدهللا296629 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرسلطان ياسير 236إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرناهض فواز احمد274367 237إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعبدهللا مؤيد بدوي295514 238إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعلي احمد عجبمي295661 239إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد حامد جدوع523141 240إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد جميل2383 241إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمر ابراهيم حميد274108 242إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعساف حردان محسن406025 243إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد طالل علي399228 244إعدادي

دين ستار علي2548 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمادال 245إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمر طه زيدان296638 246إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد محمود اسماعيل390891 247إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد محسن علي399074 248إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرطلب طاهر طلب405927 249إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكركامل محمد كامل2467 250إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد ستار عباس405899 251إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكراحمد يحير حنون463287 252إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحمد عمار طالب296027 253إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرشاكر هادي منصور274297 254إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمود ابراهيم2486 255إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن هادي علي2470 256إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرفهد هيثم دلف274006 257إعدادي



258ماجستير2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرفؤاد نوري محمد616

لوم عالي2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمحسن علي عبد523072 259دب

260بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكررعد كاظم شداح2596

261بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرعمار جميل معلة2437

ر مشعان2626 262بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكررياض ياسير

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرمالك عباس كاظم2600 263دب

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرابراهيم احمد كاظم2489 264إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادذكرخليل مطلك متعب2566 265إعدادي

ر537589 1ماجستير2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىسعاد قحطان حسير

2بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىدالل عدنان احمد463293

3بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبدهللا توفيق406010

4بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىسهاد نجم عبد523288

5بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىنضال فاضل علوان405921

6بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىبراء حامد جدوع523152

7بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىاشاء حسن علي2513

8بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىطيبة محمد كامل296291

الم صالح احمد2376 9بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىاح

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىنعمة هادي رعيد2588 10دب

ي2585 لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىانعام كامل هاد 11دب

1ماجستير2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىاالء غضبان خليف611

2ماجستير2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىوالء غضبان خليف605

3ماجستير2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىظفر جمال فاضل2572

4بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىوالء نجاح سعيد2555

5بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىشى عبد داود619

6بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىنرجس سعود متعب295641

7بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىنورس علي عبدهللا274111

8بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىحوراء كاظم خضير560505

9بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىاسماء علي خلف2568

10بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىصابرين فاضل عنيد395068

ر390772 11بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىضح طه ياسير

12بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىلينا عمار عذاب2492

13بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىسحر عمار عذاب2494

14بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىشهالء احمد عداي274290

15بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىسارة محمود شالل2463

16بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىزينب كاظم داود2414

17بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىهدى نارص متعب296421

18بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىسحر مالك جدوع2454

19بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىشهالء حسن علي2521

20بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىرويدة قاسم محمد390126

ر523157 21بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىعال قحطان حسير

22بكالوريوس2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىرفل جمال فاضل2574

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىهدى علي خلف296515 23دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىعبير سعدي علي274055 24دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىرسل فهد سليمان2537 25دب

لوم2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىالتفات محسن علي296145 26دب

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىمنتىه محمود اسماعيل274387 27إعدادي

ر جاسم كاظم295417 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىايير 28إعدادي

ر405983 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىرواسي قحطان حسير 29إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد علي2478 30إعدادي

ر2608 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىزهراء ياش ياسير 31إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىاسماء جاسم كاظم537574 32إعدادي



ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىفاتن محسن علي405930 33إعدادي

ر295628 ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىهجران ياش ياسير 34إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىسحر كامل اسماعيل2561 35إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىحواء غضبان خليف608 36إعدادي

ة2/ الشهيد 132050الكرخ-بغدادأنيىخولة فياض حمود2466 37إعدادي

1دكتوراه2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفاضل محمد كمبوع406311

2دكتوراه2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد نعمة محمود442

3دكتوراه2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا بندر علي889

4ماجستير2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر بندر علي890

5ماجستير2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد سالم عبد471259

6ماجستير2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعماد مخلف شالل279726

ر محمود397544 7ماجستير2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرصدام حسير

8ماجستير2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعدي فياض يوسف406190

9ماجستير2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرياش عباس خضير522765

10ماجستير2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد خالد ابراهيم444

11ماجستير2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرامجد حامد محمد279248

12ماجستير2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد مهدي638

13ماجستير2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم حسن شياع406200

لوم عالي2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عباس احمد406338 14دب

15بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفرج مهاوش محمد606

16بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمخلف شالل مخلف406268

17بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسن رجب محمد279310

18بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان علي397355

ر محمد553 19بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسعد حسير

ر406133 20بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرخالد عبيد حسير

21بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرياش محمد احمد279182

22بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكررزاق زغير عباس522762

23بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسام فير عسكر279765

24بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد اسود396703

25بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم كاظم522649

ي897
ام مفصر 26بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعماد دح

ي522781 27بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحميد فياض حماد

28بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحميد جاسم محمد471193

ر زعال471569 29بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرخالد حسير

30بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح حمد279681

31بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرغسان صادق جاسم980

اب احمد295208 32بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرثائر ذي

33بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسلمان شهاب حمد397642

34بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكريوسف محمد حسن296558

ر اسماعيل397551 35بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعماد حسير

36بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحامد نوري غزال293976

ر محمد397605 37بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراكرم حسير

38بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد حميد احمد278975

ر منصور293158 39بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرطه ياسير

ي294254 40بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرقاسم خلف صليير

41بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسالم قاسم سالم406210

42بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرغازي فهد علي1003

43بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد علي فياض518

ر993 44بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعماد عبدالرزاق ياسير

ي397432 45بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم علي حماد

46بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرياش جاسم محمد1021



47بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد حمود سعيد471533

48بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمود عدنان علي397135

49بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرخالد محمد كاظم397117

50بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفاروق محسن شياع279425

51بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحامد مهاوش محمد607

ر شحاذة540 52بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

53بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرنبيل رشيد فاضل397619

54بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعادل يوسف حمزة279262

اب397893 55بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرقيس خشمان ذي

56بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرصباح يوسف عباس522668

ر471331 57بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرجمال عبد امير

58بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحامد هدم صالح560738

59بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبيد عواد فرحان926

60بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرنض هاشم ابراهيم395177

61بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمار مبدر وهب397103

62بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر عدنان علوان1032

63بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد خلف297922

ر975 64بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعالوي عبدهللا حسير

65بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروسام نايف عبد278808

66بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرناطق طالل عناد406271

67بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمار صالح علي602

68بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي حامد عواد278965

ر397128 69بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرخالد حميد حسير

70بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحامد عدنان علي279204

71بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمود مهاوش محمد930

72بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرامجد حماد محمد278771

اب احمد278978 73بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعكاب ذي

74بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمثير جوير ابراهيم945

75بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرخلف محمود ظاهر466

76بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي توفيق علي397419

77بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحميد محمود فاضل279295

اب احمد440 78بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرخالص ذي

79بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفؤاد عبود شهاب471541

80بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكركمال عدوان محمود406212

81بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسن هويدي حمود279453

82بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسيف حماد عواد406154

ر احمد279188 83بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

84بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعادل علي حمود279312

85بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروليد زبار فرحان471529

86بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعدي حمود سعيد447

ي397426 87بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرشاكر علي حماد

88بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكررائد صالح فياض943

ر شياع278932 89بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكربكر حسير

90بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر محسن جميل886

91بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرقاسم صباح ابراهيم983

92بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعباس نعمة محمود471

93بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد علوان406124

94بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد حميد عبدهللا406225

95بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي بندر علي878

96بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعباس محمد سهيل896

97بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمنعم سعدون ابراهيم406281



98بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفالح حسن كاظم934

99بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراوس منذر حميدي471562

100بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمخلص تركي عياش522516

ي297909 101بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعالء عبد هاد

ر علي احمد294822 102بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسير

103بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد مهدي297630

ر397391 104بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرجمعة احمد حسير

105بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعثمان طعمة سلمان882

106بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرماهر عباس حسن406303

107بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرصالح حميد محمود406195

108بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروائل سعيد صالح1006

109بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد وليد حميد492

110بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي جبار عبد919

سان ماجد صالح1013 111بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراح

موش406130 112بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكررعد حميد ده

ر ابراهيم397256 113بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر ياسير

114بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد مطر عفان539667

115بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكررعد خليل مهدي279711

116بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرصفاء كريم علي397652

117بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفراس داود صالح296201

118بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرباسم محمد علي404457

119بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرماهر محمود سلمان909

120بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد حسن محمود556571

121بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد مخلف علي471575

122بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن خالد مهاوش932

123بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحسن فاضل خلف914

124بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد فرج جميل397216

125بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعماد محمد كاظم522792

126بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعصام منعم مخلف294615

127بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر فياض هاشم279462

128بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عطية محيسن406272

129بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرباسم محمد عايد522775

130بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرزياد كامل تاية947

131بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعامر مهاوش محمد931

ر عبدهللا حمزة279265 132بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسير

133بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد خليل ابراهيم885

134بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفالح حسن طلب1008

135بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروسام محمود محمد294891

136بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر ابراهيم كاظم406193

137بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعالء عبد خليف15813

ي539681 138بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفراس صباح حماد

139بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكركريم علي سهيل937

140بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد طلب297201

141بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرستار عبدالجبار محمد939

142بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرهادي غازي زرزور522642

143بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر حمد علوان883

144بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرهذال فياض جاسم522734

145بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد صباح جواد580

146بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعصام سهيل طلب471336

147بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد توفيق علي397444

148بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد خالد طعان560860



149بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسعد ثامر حميد898

150بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر توفيق علي406099

151بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراسامة عامر احمد406293

152بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعالء فاضل خلف906

153بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرصالح علي محمود474965

154بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرزيد فيصل اسماعيل406254

155بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي هندي جاسم552791

ر علي شمال637 156بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسير

157بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرتركي حامد تركي448

اب397884 158بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر خالد ذي

159بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرغزوان حامد عواد406345

160بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرنزهان سلطان عباس395460

161بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد محمد جاسم397293

162بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد حميد حنتوش539606

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمود مصلح ضامن279660 163دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحماد عواد برغش522740 164دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكربركات نوري عبدهللا395311 165دب

ر539674 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرهيثم احمد حسير 166دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعباس كامل كاظم522678 167دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرماجد حميد ابراهيم279175 168دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد عبود صبار471246 169دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي عبد شيت278790 170دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسالم احمد نزال279151 171دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالحليم عدنان هاشم556623 172دب

ر علوان278767 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفراس حسير 173دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسليمان علي عبد279112 174دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسعد جاسم محمد397392 175دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحامد محمد صالح912 176دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرثامر مهاوش محمود406279 177دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرثامر برجس بدع449 178دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرطارق عزيز مخلف471281 179دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرباسم محمد عباس539640 180دب

ر مضعن278869 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرصدام حسير 181دب

ر278787 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي ابراهيم حسير 182دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرياش حبيب محمد279534 183دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرنهاد حمزة شحاذة397873 184دب

ر علوان522744 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرليث ياسير 185دب

ور برجس بدع460 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكران 186دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرطه حسن عباس278969 187دب

ر294791 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرطارق عباس حسير 188دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالكريم فياض982 189دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرياش عليوي حمد880 190دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسالم هالل خلف556665 191دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمار مجباس محمود397041 192دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد مهاوش محمود406217 193دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحامد عواد محمد522689 194دب

ر294732 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروسام عبيد حسير 195دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعثمان سليمان علي458 196دب

ر علي دلف406327 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرتحسير 197دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحمزة صباح كريم876 198دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمنذر حميد فياض297646 199دب



لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد عبود ابراهيم984 200دب

ر406344 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراوس صالح حسير 201دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسعد حسن احمد406151 202دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرباسم احمد عودة487 203دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد جمعة جيجان556658 204دب

يش خلف397676 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمود ده 205دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرقيض اسماعيل عودة522696 206دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي سعد علي515 207دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمخلد احمد هدم389995 208دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروليد خالد مهاوش933 209دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرجمال عبدالنارص طلب279084 210دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم ابراهيم406197 211دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر محمد سليم295050 212دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرجمال حميد علي471255 213دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكربكر محمود سلمان279104 214دب

ر297814 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكررمزي عبدهللا حسير 215دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسيف اسماعيل مهدي471293 216دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرباسم محمد هويدي297699 217دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالملك مهدي منجل390409 218دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروسام مهاوش محمود995 219دب

ر560507 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرشهاب احمد حسير 220دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفواز كامل احمد297714 221دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد علي شمال523 222دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر عناد احمد279212 223دب

ر جاسم471266 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراركان حسير 224دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراياد سعود حسن471197 225دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد كاظم سلمان279155 226دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعباس احمد صعيصع397713 227دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمزاحم لطيف طراد278864 228دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق بدع513 229دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرخالد ابراهيم عبيد397812 230دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفهد عبدالعزيز سلمان297970 231دب

ي554 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جاسم حماد 232دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرامجد حميد فاضل656 233دب

ر539678 ر ابراهيم حسير لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسير 234دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكررياض ساكت خضير403766 235دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد احمد902 236دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل جاسم917 237دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسامر محمود دير297945 238دب

ي علي471441 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكربركات ناجر 239إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرنزار طالب غثيث454433 240إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرخليل عبدهللا مهدي471545 241إعدادي

ر395227 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحيدر طه ياسير 242إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرهيثم عدنان علوان406165 243إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرخميس كريم مخلف522756 244إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرابراهيم علي عوسج397633 245إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفاروق محمد كاظم522685 246إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد جميل ابراهيم406213 247إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحميد هادي صالح297828 248إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد رشيد مهنا406121 249إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرماجد حميد حمد279101 250إعدادي



ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمود جميل ابراهيم406162 251إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرياش عراك حميد297826 252إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعصام علي عباس522383 253إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرضياء حمود عبدالكريم397720 254إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرزياد فواز برجس296160 255إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرجمال مهاوش محمود406312 256إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل كواد294939 257إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحسن علي مضعن278853 258إعدادي

ة297867 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفراس عباس صير 259إعدادي

ر علي522768 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير 260إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسامر حميد وحيد522577 261إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرجميل محمد احمد522801 262إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرخميس عايد عواد522754 263إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكررياض مصطفر محمد471557 264إعدادي

1ماجستير2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي عطاهللا ابراهيم510

2بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد علي محمد527

3بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر جليل مهدي295296

4بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراسحق سليمان هزع990

اب522810 ي ذي
5بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد راصر

6بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد حميد حمزة913

7بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكربكر حميد زعال522750

8بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر منذر مشكور539627

ر علي297563 9بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرصدام حسير

10بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسالم زكري علوان395694

11بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرياش حسن محسن296266

ر406201 12بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبد حسير

13بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسعد زكري علوان395705

ر296186 14بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر حامد حسير

15بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرايمن عبدهللا احمد556618

16بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرابراهيم اسماعيل رحيل294659

17بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد هاشم ابراهيم279592

ر396322 18بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعالء حامد حسير

19بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمود باسم ندا397222

20بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكركريم مجيد جاسم279251

21بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حميد شكحان406107

22بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر رشيد حمود279445

23بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حمزة عبدهللا471236

24بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرزياد طارق خلف395742

ر عباس علي406241 25بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسير

26بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراسعد حامد محمد397196

27بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي رضا محي584

28بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي رشيد خضير582

ر15239 29بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر عبداالله حسير

30بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكررياض محمود محمد565

31بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعالء عواد احمد916

32بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر عدنان علوان925

33بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكريوسف سالم احمد395781

34بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرهيثم محمد عبدهللا278961

35بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد شكر خليل406250

ي جميل293549 36بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرنبيل ناجر

37بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالرزاق علي397500



38بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمازن حميد شحاذة279286

39بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعثمان محمود سلمان298037

ر سلمان394913 ر ياسير 40بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسير

41بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكررياض رافع علي391012

42بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمؤيد احمد هدم389992

43بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم جاسم محمد14707

44بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد حماد عواد615

45بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد عواد296594

ر986 46بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعالء خالد حسير

47بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعامر سعود عبدهللا295617

48بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراسعد حسن عليوي295965

49بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر سالم احمد278761

50بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد عودة سعود395943

51بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرماهر حميد محمد391024

52بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرميثم فرحان نجم470777

ر502 53بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروسام حميد حسير

54بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكربركات خالد سليمان297331

55بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحازم فارس سلمان279090

56بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرطارق عمر عودة910

57بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرظاهر هادي رشيد397447

58بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمار مجيد حميد576

59بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمود عبدهللا556557

60بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعقيل رشيد خضير297848

ر279131 61بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفاضل عبدهللا حسير

62بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم عباس397237

63بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكريوسف منعم مخلف278833

ام471188 64بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسعد احمد دح

65بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعالء محمد عباس390122

66بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمار احمد سليمان539663

67بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراسامة حميد فاضل590

68بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر يوسف عباس892

69بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعثمان زعار نايف1014

70بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرماهر محمود عثمان279718

وب حسن شياع445 71بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراي

ي علي894
72بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي ماصر

ر471278 ب عباس حسير 73بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرادي

74بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عباس حميد556643

75بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر شالل ابراهيم457

76بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعالوي احمد عبدهللا561040

77بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرضياء محمود عارف278817

78بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرناظم خالد حسن453

79بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرهارون حميد هاشم468

80بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر جواد كاظم406292

81بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرضياء فاضل علي471272

82بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالودود احمد مهدي591

83بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر سلمان احمد278997

84بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحيدر سليم علي406219

85بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكريوسف عبدالملك اسماعيل279000

86بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرخالد جمال عواد561

87بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعصام نايف عبد560771

88بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي طالب دلف279565



89بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرضياء عبدهللا سالم929

90بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرجمال فواز محمد291494

91بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرغزوان حاتم احمد294923

92بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر اسماعيل رحيل649

93بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراكرم منذر حميد406234

94بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر سعد خلف395824

95بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرخالد خضير مزعل539672

96بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحكم احمد عطية547

97بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرضياء خليفة علي279269

98بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمهند سلمان احمد279467

99بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد نوري جهاد279670

100بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرايمن عبدالسالم محمود471573

101بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسمير محمد غزال512

102بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسالم سليمان داؤد470

103بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروليد توفيق برجس279540

104بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفالح عبدهللا عبد406114

105بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرتوفيق احمد عبد279743

106بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد شاكر محمود397400

107بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد279161

108بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر محمود حمزة294137

ي خضير522718
109بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالغير

110بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر محمود ظاهر293531

111بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسالم حميد هويدي522730

112بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرخضير اسماعيل محمد539651

113بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرانمار جواد كاظم278778

ر1009 ر حسير 114بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد تحسير

ر279224 115بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرماجد حامد حسير

116بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر صادق حمود397827

117بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن باسم محمد278837

ر297985 118بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر نزار حسير

ر556629 119بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكررافد محمد حسير

120بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكررعد محمود فياض278956

ي جميل278766 121بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر ناجر

122بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس خضير1030

123بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراسامة محمود محمد297607

124بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرماجد عماد شمس406334

ر ابراهيم279417 125بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد ياسير

126بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرصفوان ابراهيم حميد471419

ر علي عباس635 127بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسير

128بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد دلف573

ر297977 129بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد نزار حسير

130بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرطه عبدهللا سعود293305

131بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد عودة خليف923

132بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر هادي سعد920

133بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر رزاق زغير279170

134بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكربشار جاسم محمد397323

135بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروليد نجم عبد522473

ر294468 136بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرميالد محمد ياسير

137بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد علي فليح997

ر296448 138بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد طارق حسير

139بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروليد حامد محمد397175



140بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرباهر محمود سلمان397013

141بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد رشيد خضير587

ر احمد522441 142بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرياش عبدالحسير

143بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحاتم كريم اسماعيل406276

ر علي سلمان298040 144بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسير

145بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسن سلمان خليفة936

146بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر عماد عبدالرزاق455

147بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحارث جواد كاظم1000

148بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحميد وليد حميد879

149بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمنذر احمد فياض406230

ر احمد297005 150بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحمد حسير

151بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد شاكر مجبل406177

152بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي هاشم احمد278916

153بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرياش عباس علي298016

154بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراسامة عباس حسن397264

155بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر صالح محمد278938

156بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي جليل مهدي279649

157بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرقاسم عبدهللا محمد642

158بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكربركات عبدهللا علي295158

159بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعماد فالح احمد279527

160بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمازن جاسم محمد522815

ور خميس سعيد1005 161بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكران

ام رشيد278829 162بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد دح

163بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر سامي محمود296352

164بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسيف ماجد دلف292792

165بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر غازي محمد655

166بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسلطان محمد عبد395651

167بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفؤاد عواد ابراهيم397304

168بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي فؤاد علي397856

169بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسن علي حمود279317

ر عودة خليف924 170بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرياسير

ر زكري446 171بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرليث حسير

172بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل خلف907

173بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمهند حاتم احمد397338

174بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرلؤي محمد عباس295080

ر حميد عبدهللا395535 175بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمبير

ر522387 176بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعالء عبيد حسير

177بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرنبهان فاضل محسن908

178بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراوس صالح عناد539626

179بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرماجد محمد عباس391347

180بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد علي حمود397286

181بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمهند عبدالرزاق مهاوش390974

182بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر ماجد عبدهللا522483

183بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرخالد حامد محمد295725

184بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد علي مخلف397658

185بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرابوبكر عدنان علي406119

ر صالق حمود395491 186بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمعيى

187بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراياد فارس عباس298026

188بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد ماجد عبدهللا471462

189بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرنمير علي احمد397329

ر938 190بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمثير مبارك امير



191بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عودة سعود395543

ر علي278887 192بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

ر881 193بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر علي حسير

ر جاسم620 194بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمثير حسير

ر عبدالرحمن نجاد471554 195بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرتحسير

196بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرصالح كامل مظهور551

197بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكريحير عبيد فاضل406115

ر احمد279291 198بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسير

ر جاسم634 199بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعثمان حسير

200بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا صالح علي522669

ر علي294149 201بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعثمان حسير

202بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعقيل هاشم ابراهيم397319

203بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمود كاظم476

204بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرطه محمود علي471130

205بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمروان حامد عواد406349

206بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرصالح عبدهللا عبد406110

ر ابراهيم279626 207بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

208بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي كريم خضير1023

ي901 209بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد قيس حماد

210بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالحسن علي397188

211بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمهند علي محسن279508

212بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر ستار عباس406322

ر عباس294846 213بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعامر حسير

214بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحذيفة علي عبيد296633

215بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرناجح سالم دفار397522

216بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمروان منعم يوسف279305

217بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر حمزة خضير279272

218بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد عبيد922

219بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان علوان433

ر جاسم617 220بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر حسير

221بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرزيد سعدون محمد406227

222بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسفيان عزيز رشيد279701

223بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمروان صبار حسن397409

224بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرثاثر هاشم غنام981

225بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكررياض حسن مضعن1018

226بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسليمان توفيق سليمان279631

227بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرطارق نيسان نجم278910

228بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمار ماجد حميد566

229بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعالء صالح شحاذة539659

230بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد حميد فياض278775

ر279228 231بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرهشام حامد حسير

232بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمار جواد كاظم1020

233بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكربالل ابراهيم شياع989

234بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسيف جواد كاظم470754

235بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد406350

ر279219 ر حامد حسير 236بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرياسير

237بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد279277

ر حسن محمود406205 238بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرياسير

239بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمار محمود مجيت604

240بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرصفاء خليل ابراهيم406204

241بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن علي محمد298032



242بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد عبيد شكر490

243بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن علي مرار293676

244بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرغزال نوري غزال295221

245بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي سعدون فزع539652

ر كريم عبد279688 246بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرياسير

247بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل محمد406116

ر شياع556645 248بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرشياع حسير

ر طلب1024 249بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرهذال حسير

250بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرنادر خلف فاضل471183

ر406299 251بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروسام صالح حسير

252بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروهب جمعة عايد568

253بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرطه صبحي مجيد397206

ور ابراهيم كاظم406109 254بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكران

255بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرصالح يوسف صالح476771

ر شياع556651 256بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحارث حسير

257بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفاروق راهي حسن395367

258بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكررسول صالح هالل395254

259بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراوس رعد سعدي279472

260بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرشامل طارق جلوب278947

ر علي397070 261بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

262بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمهند تركي حمد493

263بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن علي297856

264بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسيف عطاهللا ابراهيم464

265بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرباسم عكاب شحان948

266بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرثامر صالح علي279144

267بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسيف خالد احمد397346

ر شحاذة504 268بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرضياء حسير

269بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسالم هادي فياض557

270بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرجاسم هاشم فياض397321

271بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرطاهر غانم عبد927

272بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي موفق خلف522742

273بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرامجد حميد علي394939

274بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد ابراهيم406244

ر عبدهللا كاظم450 275بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسير

276بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي كريم عبد389437

277بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب احمد جير479

278بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحيدر غازي محمد525

279بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسام احمد خلف928

280بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرضياء كريم فياض293199

281بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي عبد علي511

282بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد عيد سعود279126

283بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز علي خضير406305

284بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي حمد كاظم406104

ر471403 285بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد عبيد حسير

286بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالهادي احمد مهدي471288

287بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد سعود ريحان501

288بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرامير محمود سلمان406318

ي613 289بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس حماد

290بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي حميد علي279732

291بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد علي جميل522758

ر محمد297980 292بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر حسير



293بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد علي406136

ر648 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكربشير هادي حسير 294دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكركرار مؤيد حسن893 295دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرياش علي فياض505 296دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكريزن رسول محمد395329 297دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمظر معن فياض279244 298دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكربالل نايف عبد297539 299دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمثير خليبص علي1002 300دب

ي294447 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرانمار طالب حماد 301دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسالم صالح مطلك278812 302دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر سلمان صالح292953 303دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعامر مناجد حسن539677 304دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسامي عبد ضاجي516 305دب

ر278822 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراراس خميس حسير 306دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمهند عالء عبد935 307دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر صبار حسن406182 308دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرامجد محمد رجا545 309دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرنور كمال حميد279514 310دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرليث ماجد دلف279553 311دب

ور اسماعيل خليف998 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكران 312دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسعدون محمد كاظم293122 313دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسام عبدهللا عباس396487 314دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد مطر397561 315دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد مجيد522 316دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالجبار عدنان عبدالجبار522735 317دب

ر406158 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعزالدين علي ياسير 318دب

ي نجم279210 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرخالد حرتر 319دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل خلف905 320دب

ر397567 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرهشام صالح حسير 321دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمهند حميد محمود279289 322دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد علي عبد877 323دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد غازي فهد279707 324دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن كريم اسماعيل899 325دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراكرم محمد رجا520 326دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعثمان محمد طلب278842 327دب

ش هراط592 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ده 328دب

ر278895 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرزياد عباس حسير 329دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد فوزي عبدهللا556668 330دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرخالد محسن علي985 331دب

ر هاشم فياض472 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسير 332دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرجاسم عبدالرحمن عناد471422 333دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي عبدهللا خلف296977 334دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر حسان نزال949 335دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر سالم احمد992 336دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرايمن جمعة عايد406261 337دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكربكر صفاء اسماعيل406266 338دب

س سعدون عليوي297310 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكران 339إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروسام كمال عبدهللا296797 340إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروسام هادي جسام292990 341إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعالء احمد عناد522375 342إعدادي

ر477735 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد رشيد حسير 343إعدادي



ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسيف سعد فيصل389908 344إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي محمود مصلح292858 345إعدادي

ر زكري496 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 346إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرطه حميد محمود295131 347إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر رحيم عبد470842 348إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد عامر فرحان294744 349إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحاتم عواد ابراهيم406336 350إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد عباس541 351إعدادي

ر522615 ر احمد حسير ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسير 352إعدادي

ر895 ر علي حسير ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسير 353إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرزيد منذر عناد539609 354إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحارث خالد طعان278872 355إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد هادي حماد435 356إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرناظم خلف علي279485 357إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرثابت محمد دلف397308 358إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروليد هاشم ابراهيم396445 359إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد سعود حسن406332 360إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد مطر397489 361إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد حميد ابراهيم395126 362إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد مظفر حامد294034 363إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعزالدين عدنان عبدالجبار539650 364إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرطارق مجيد محيسن397542 365إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمروان سالم عبد297841 366إعدادي

ر1026 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن حسير 367إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر تركي محمود296226 368إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرنارص ماجد حميد296957 369إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد278882 370إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرصفاء محمد مطر397477 371إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفهد سعدون ابراهيم406259 372إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرضاري سليمان علي279119 373إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم علي جالل394868 374إعدادي

ر539618 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد محمد حسير 375إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد دليمي محمد279282 376إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرطه رافع حميد394981 377إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر محمود شاكر522672 378إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحمزة هاشم محسن296900 379إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحميدو هيثم حميد297810 380إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرابراهيم احمد خلف297931 381إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد صبار كعود297188 382إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراسامة طارق عبد297543 383إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسيف خضير عباس406128 384إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد فهد احمد279582 385إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر عباس ابراهيم471435 386إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرامجد سعيد خميس471144 387إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفراس صالح فياض941 388إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم محسن296735 389إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد خالد هالل522346 390إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسلمان حسن سعدون296658 391إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرهمام رعد نيسان555 392إعدادي

ر390989 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعثمان ابراهيم حسير 393إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرالحمزة طالل حميد395720 394إعدادي



ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعباس قيس جواد296688 395إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز عباس ابراهيم279429 396إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسعد عبدهللا محمد297038 397إعدادي

ي محمد297903
ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي راصر 398إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرجبار زياد ابراهيم397485 399إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد محمود295272 400إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد طه ابراهيم522681 401إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرليث عبدالحسن علي406256 402إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروسام احمد علي297955 403إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر سليم علي522645 404إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكررامي شاكر عبد539656 405إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرصالح هيثم صالح397613 406إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن علي396467 407إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد محمد كامل293903 408إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمود جياد حمزة539620 409إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد شهاب احمد297282 410إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر سعدون محمد471345 411إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد عطية محيسن397525 412إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم مصطاوي395801 413إعدادي

ر397336 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد حسير 414إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمنصور سليم داود278982 415إعدادي

ر279137 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسن محمد حسير 416إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرجسام سيف سعدون471168 417إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمهند محمد كامل293932 418إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا مصطفر محمود279458 419إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرزيد ستار كاظم390985 420إعدادي

ر471457 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرصفاء عبيد حسير 421إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرهمام علي مخلف295176 422إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفالح كامل مظهور297386 423إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسفيان حاتم دلف297722 424إعدادي

ر470913 اب حسير ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر ذي 425إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر سامي مرموص612 426إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرايهاب فواز حماد522412 427إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعماد كامل تايه295257 428إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمود داود صالح406140 429إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعناد خضير عباس915 430إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عباس544 431إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمار ياش محمد395043 432إعدادي

س ناهض محمود14537 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكران 433إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكريوسف خلف علي292781 434إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصلح فواز محمد404281 435إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراسامة جواد كاظم278751 436إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد جمعة خليل293250 437إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكربكر حميد علي470792 438إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر عامر نايف397422 439إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسن اسعد خليل298095 440إعدادي

ر جاسم297366 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفهد حسير 441إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفواز عبدالسالم حامد278844 442إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرخالد وليد ترف295309 443إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالحكيم خوام عبدالكريم396846 444إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعزالدين رافع حميد394999 445إعدادي



ر علي298065 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمعاذ حسير 446إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعثمان محمود ظاهر903 447إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالملك صالح علي522379 448إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرهيثم احمد عليخ522639 449إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محيسن محمد397270 450إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعباس قاسم عباس522546 451إعدادي

ر احمد جميل396132 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسير 452إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد راشد طلب293398 453إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالملك عبدالسالم حمود522634 454إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمهند قيس نجم640 455إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعامر عبد محمد406296 456إعدادي

ي395679 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرامثل عباس حماد 457إعدادي

ر جمعة احمد406159 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسير 458إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسيف منذر عناد539611 459إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد محمود محمد562 460إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرليث خالد احمد406238 461إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحارث منعم نايف15769 462إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي كريم نهار279446 463إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمنير شاكر تميم471137 464إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالملك محمود شاكر389988 465إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمرتصر يعرب تركي553913 466إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر حماد عواد278840 467إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمثير ناظم عبد522723 468إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالواحد حامد محمد539661 469إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكررشيد بندر علي297994 470إعدادي

ي295074 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرياش كريم حماد 471إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز ياش ابراهيم395756 472إعدادي

ور طالب عباس295689 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكران 473إعدادي

ي470851
ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكركريم عبد ماصر 474إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عباس294929 475إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكررياض احمد محمد404795 476إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكررزاق حسون ابراهيم297938 477إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي هادي عبد279695 478إعدادي

ي شاكر عبيد539658
ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرهاتر 479إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرابراهيم خليل ابراهيم559 480إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرجهاد طه عطوان539598 481إعدادي

ر470959 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكريوسف سعيد ياسير 482إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد حامد محمد294593 483إعدادي

ر397379 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد خالد حسير 484إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر ناظم عبد522701 485إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعثمان حميد عبدهللا403878 486إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراياد حميد ابراهيم279618 487إعدادي

ر جاسم297350 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسير 488إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرروكان سلمان داود900 489إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم محمد297890 490إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر طاموس غزال597 491إعدادي

ر علي295225 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحارث حسير 492إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرزياد جبار بدع294767 493إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جمال عبد471303 494إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد محمد1016 495إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي حمودي عبدهللا522610 496إعدادي



ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد منذر مشكور278743 497إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب احمد ابراهيم406248 498إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكررسول غريب نجم279274 499إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم علي396415 500إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرقاسم محمود مصلح292843 501إعدادي

ر294320 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد حسير 502إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد رعد عودة395936 503إعدادي

ر295535 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي خميس حسير 504إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن نجاد471550 505إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحمود عبدالسالم حمود522607 506إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان احمد397414 507إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عادل خضير294607 508إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي هادي جربوع278900 509إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد محمد556601 510إعدادي

ر خضير279108 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحيدر ياسير 511إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر حميد ابراهيم395098 512إعدادي

ر محمد297966 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمار حسير 513إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر فؤاد علي470783 514إعدادي

ر حسن مخلف471449 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرحسير 515إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن هويدي294981 516إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرايمن مهدي صالح944 517إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد محمد عكاب279423 518إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد احمد294867 519إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر يعكوب يوسف522403 520إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراوس سعدون عليوي297512 521إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر حميد عجيل522676 522إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمار محمود ظاهر298087 523إعدادي

س صباح سليمان397398 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكران 524إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحسن قاسم محسن296933 525إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفاروق تركي مجيد522832 526إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكربالل نيسان نزال462 527إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسيف علي محمد507 528إعدادي

ر404971 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالنارص حميد حسير 529إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرطاهر عمر عودة911 530إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرقتيبة طالب عطية395289 531إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرستار جبار حمود406236 532إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود يوسف539604 533إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرغيث صباح سليمان297232 534إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر اسعد احمد522572 535إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمهند خالد غازي297556 536إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرايرس جمعة محمد406207 537إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد جمعة احمد396531 538إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي شاكر محمود397380 539إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد عباس خضير471565 540إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرهمام توفيق علي406101 541إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد هويدي294632 542إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعمر سالم نجاد297410 543إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعماد علي عباس397598 544إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروسام جبار ابراهيم654 545إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد ريكان مراد508 546إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ماجد محمد539595 547إعدادي



ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد سعدون ابراهيم397515 548إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكريعقوب صالح مهدي297594 549إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرداود محمود شاكر389972 550إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمود هاشم احمد397467 551إعدادي

ر940 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرفاروق داهي حسير 552إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي مالك عبدالحميد522337 553إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرايمن تركي مجيد553911 554إعدادي

555بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي خضير حمود279490

ر زعال278782 556بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسعد حسير

ر406220 557بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسعد علي حسير

558بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرضياء محمد نصيف522805

559بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرلؤي خضير فياض946

560بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعدنان يوسف حمزة279300

561بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد نجرس539664

562بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن محمود539675

563بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرندى محمود مجيت278859

564بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرعلي ابراهيم مطر539666

565بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكروسام عبد نزال279434

566بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكراحمد عباس طارش528

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرسليم داود سلمان278987 567دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرهادي علي كاظم652 568دب

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمهدي صالح فياض578 569إعدادي

ر ابراهيم397274 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمود حسير 570إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرمحمود ابراهيم سلوم297837 571إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادذكرضياء حميد احمد294812 572إعدادي

1ماجستير2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىندى صالح علي279259

2بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىسعاد مظفر جير397535

ي539629
ى

3بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىانعام عباس رزوف

ي522825 4بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىايمان محمود عريير

5بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىفوزيه رشيد شكر406264

6بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىوصال خالد احمد522705

7بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىساره جمال حميد406135

ر زكري296418 8بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىميس حسير

9بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىاسيل محي كاظم406142

10بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىمروة محمد عبد628

11بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىاالء محمد نايف552792

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىسجودة ابراهيم عزيز279546 12دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىعذراء خليل ابراهيم396876 13دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدالخالق حسن522747 14دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىزينة سعدون عايد1028 15دب

ر علوان406146 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىوفاء حسير 16دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىهيفاء عبدالجبار محمد974 17دب

اس وليد احمد279413 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىنير 18دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىافراح طالب جبار522727 19دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىهبة شاكر محمود979 20دب

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىسناء محمد احمد653 21إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىعلية محمود عبد650 22إعدادي

ي539655 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىضمياء ابراهيم عريير 23إعدادي

هان397359 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىهبة كامل شر 24إعدادي

1ماجستير2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىجنان محمد فرحان278848

ى297989 ر 2بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىهيام كريم عنير



ر زكري497 3بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىرقية حسير

4بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىرقية عباس عبد539647

نا جمال عبد471326 5بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىدي

س هادي حماد645 6بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىان

7بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىشهد صالح علي539654

8بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىتسنيم حميد عبدهللا397581

ية حميد عبدهللا397574 9بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىدان

10بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىغيداء فالح سالم434

11بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىسمية محمد حسن489

12بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىطيبة ماجد محمد539645

13بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىسارة خميس كريم406307

14بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىشهد علي حنفوش1019

15بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىضح هشام عبدهللا406321

16بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىميسم ستار عباس397632

17بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىنرسين صالح عبيد278994

18بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىمفاز خالص علي397512

19بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىهبه فؤاد علي397842

20بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدهللا خلف636

ر397164 21بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىرشا ضباب حسير

22بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىدالل علي احمد506

ر حازم علي1027 23بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىحنير

24بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىمريم جمعة محمود443

25بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىعتاب نزار خلف987

26بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىسمية عبدالسالم حمود522661

27بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىسليمة جاسم حاتم292905

28بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىرانيا هيثم كاظم279441

29بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىميسم جير عودة397110

30بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىدعاء سامي محمود976

31بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىرجاء عادل عيدان978

32بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىمريم خميس كريم406316

33بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىهاجر مهدي صالح297784

34بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىغسان نيسان نجم278905

35بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىسحر محمد عايد278950

36بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىمير كامل علي278748

ان فوزي عبدهللا556673 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىنير 37دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىدالل عليوي حمد297107 38دب

ر محمد406329 لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىازهار ياسير 39دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىاطياف اسماعيل احمد397548 40دب

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىهند كامل تايه295263 41إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىزهراء نزار عباس297263 42إعدادي

ر مهدي صالح296472 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىحنير 43إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىميامي عبدالسالم محمود396619 44إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىاحداق هادي عبد556976 45إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىهاجر نض محمد436 46إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىنور نجم زغير397729 47إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىرسل سعد علي396554 48إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىابرار سعدون محمد439 49إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىنورة كاظم جميل397245 50إعدادي

ر زكري295509 ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىاية حسير 51إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىرسل جمال عبد471338 52إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىهديل ماجد محمد295201 53إعدادي



ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىمريم ياش حبيب292849 54إعدادي

ي292746
ر رحمن منحر ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىحنير 55إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىغدير عبد عباس522352 56إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىغفران عامر علي397685 57إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىنبيلة عبد عباس522550 58إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىهدى خليل فرج294213 59إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىامال عامر علي293609 60إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىشهد سعدون خليل296865 61إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىسوسن محمد نايف279258 62إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىسارة سليمان خليفة298082 63إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىزينب هيثم مهدي293871 64إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىهديل حامد فاضل295302 65إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىوالء جاسم ابراهيم294722 66إعدادي

67بكالوريوس2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىسىه محمد سعيد921

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىسوسن عطيه محمد441 68دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىدالل محمود مجيت278856 69دب

لوم2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىمنتىه كاظم حمزة406122 70دب

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىمير نجم عبيد279500 71إعدادي

ة2/ الفداء 132051الكرخ-بغدادأنيىشذى عدنان عبدالجبار471579 72إعدادي

1دكتوراه2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحميد سلطان علي437270

2دكتوراه2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرناظم عبيد عواد437177

3ماجستير2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحاتم مهدي محمد437246

4ماجستير2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمهند عبدالوهاب مرموص522114

5ماجستير2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد زهير خليبص435882

6بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسالم حسن عبد558154

7بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمود اسماعيل ابراهيم502637

8بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكررعد عبدالمنعم شالل49893

9بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحامد خضير احمد245510

10بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرغانم عبيد محمود502415

11بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعدنان حسن احمد436858

12بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرخميس جمعة محمد502649

13بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمروان صباح نصيف247396

ي502617
14بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي حسوتر

ي437004 15بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبداللطيف محمود عباد

16بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد جواد كاظم534884

17بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي ابراهيم عبدهللا245612

ر502836 18بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسعيد محسن حسير

19بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكربدر محمد عبيد435846

ي عبد48889 20بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسهيل ناجر

ر437183 21بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكربالسم علي حسير

22بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرخالد سامي عبيد247341

ر عايد49841 23بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد ياسير

24بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسامي نجم عبود502828

د طه خلف435962 25بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكردري

26بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرانمار غالب يوسف435979

27بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرجهاد احمد رشيد49709

28بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم هندي502732

ر245797 29بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراسامة حسن حسير

30بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد شهاب احمد49688

31بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عبيد عواد246944

32بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرياش مزهر هندي437281



33بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرليث فاضل جاسم247562

34بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسام سعد محمود436964

ي502850
35بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد مهدي حسوتر

36بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد مخلف49830

37بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسعود احمد جريان247463

38بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمار نض جاسم247266

39بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرخالد جمال عبدهللا435847

40بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرخالد سعد مخلف49844

41بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد عباس جاسم558197

42بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسفيان خضير خلف502442

ب522285 43بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرخالد عبد دهير

44بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرنهاد عبدهللا شاكر48842

45بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرباسم عبدهللا مشعل522206

46بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمؤيد محمد ابراهيم245795

غام علوان كاظم245787 47بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكررصر

48بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرباسم علي سلطان246525

49بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمهند حمادي عبيد247058

50بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرماجد طعمة سلمان435996

ر49684 51بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرهادي جبار حسير

ي502377
52بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد شالل راصر

53بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكروسام حاتم عباس247519

54بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسامر احمد عباس49824

55بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرفاضل ربيع محل436999

56بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرياش نصيف جاسم502620

ر245729 57بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكروليد عدنان حسير

58بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد قبطان غثوان435820

ي522289 59بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكروليد خلف حماد

ي48810
60بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد شالل راصر

61بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد رياض حسن245962

62بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد رعد عزاوي245708

63بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرايمن سامي علي558180

64بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمهند احمد عبد558190

65بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي حميد محمد49568

66بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعدي شعالن غيدان48818

ر246980 67بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالكريم حسير

68بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعالء كريم صالح522307

69بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد سعد عباس436939

70بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرنبيل سلمان علوان437166

71بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم حساب437054

72بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرفؤاد عادل نهاية48880

73بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير حمد247573

74بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرهمام حمود عبد558158

ي522278 75بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسيف سعد حماد

ر سامي علي245789 76بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسير

77بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي عبدهللا مشعل502805

78بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل سلمان247678

79بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمهند كريم جاسم49766

ان عبدهللا49660 80بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراسعد راك

81بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرزياد مكي جاسم49591

82بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمروان قيس حامد245899

83بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحيدر جاسم محمد502690



ر علي نارص437093 84بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسير

85بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرنض حسن خضير502595

86بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي محمود عبيد436902

87بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرجريان فخري مصلح48812

88بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد حمادي عبيد245598

89بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمثير قيس حامد435835

ر جاسم437047 90بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرستار حسير

91بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكروائل شاكر عويد49547

92بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد اسماعيل حسن247738

93بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسام جاسم محمد437100

94بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد بشير سالم49726

95بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرثائر رياض حسن49819

96بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسجاد نجم عبيد435829

ر شهاب49734 97بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمر حسير

98بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد غافل عبيد49834

ر مطلك48714 99بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمود ياسير

100بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرخالد جواد كاظم558159

ام522108 ر جليل دح 101بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسير

102بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرياش علوان نارص245753

103بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد جواد كاظم502715

104بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمصعب حامد جاسم522116

105بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرغيث أحمد حريث48769

106بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمر محمود عبيد558204

107بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدالحميد محمد عبدالمحسن522130

108بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحيدر جاسم بعيوي246529

وي435948 ار طارق بدي 109بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكردي

110بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد436917

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد ابراهيم49554 111دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي كريم علي49888 112دب

ر فاضل جاسم522313 لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسير 113دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرلم عامر نايف558174 114دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرنبيل نذير عباس49566 115دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرفاضل حمد علي502695 116دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحامد نواف غثوان49794 117دب

ر49625 لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعالء محمد حسير 118دب

ر جاسم ابراهيم522267 لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسير 119دب

ر عذاب435999 لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرجليل حسير 120دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب فاضل سلمان502382 121دب

ر49780 لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمار جبار حسير 122دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكروليد طعمة سلمان435993 123دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسيف حميد شاكر437080 124دب

خ جياد435967 لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعماد داي 125دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرطه خضير عليوي246298 126دب

ر522297 لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرالياس خضير حسير 127دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد سعيد247372 128دب

ر437230 ل ادنير لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحامد دخ 129دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعالء عثمان سمير502371 130دب

ي502379
لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسعيد حميد راصر 131دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي محمود502409 132دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرصباح زيدان ابراهيم246325 133دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرنزار نض جاسم49579 134دب



لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرباسم محمد سعيد437011 135دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكروليد محمد عبيد558160 136دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحارث محمود اسماعيل247584 137دب

ر شهاب49742 لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرانمار حسير 138دب

ي245974
لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمؤيد شالل راصر 139دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرخضر علي ابراهيم49865 140دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراركان موحان عبدهللا246986 141دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرنورالدين جاسم محمد437059 142دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرقصي عيال كامل522272 143دب

ر49629 لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرطارق محمد حسير 144دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكروليد محمد سعيد247362 145دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسيف عبد زبار246925 146دب

ج49714 لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد علي دوي     147دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي يحير مجهد522302 148دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمود كريم علي159871 149دب

ر علي سلمان437217 لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسير 150دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن هادي محمود522245 151دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسن عادل حاجم246411 152دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي حمادي عبيد245484 153دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسيف خضير سلطان437252 154دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسجاد غانم عبيد558195 155دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعدنان بدوي احمد436023 156دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد حسن عباس245491 157دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرموس خضير عباس427180 158دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرخضير سلطان علي522109 159دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكركاظم سلمان رجا48744 160دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرابراهيم خليل ابراهيم49853 161دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمود نجم عبدهللا502602 162دب

ي246441
لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرخليل فاضل صحر 163دب

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي عبيد جعاطه49541 164إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرفارس محمد عباس247658 165إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراياد احمد عبد558166 166إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرقصي نجم اسود245809 167إعدادي

ي522315 جر ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرماجد خضير شر 168إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرزياد سمير عكاب49689 169إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكربالسم عبد عاصي247736 170إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراركان محسن سلمان436001 171إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكريونس محمد حسن246318 172إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد عذاب كاظم245748 173إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي حميد عيدان246355 174إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحميد جاسم ابراهيم245776 175إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرزهير خليبص فيصل435977 176إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمهند محمد ابراهيم49722 177إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرضياء حميد عيدان245858 178إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمهند سامي حمزة245932 179إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمجيد حميد فاضل558139 180إعدادي

ي502255
ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراسعد مهدي حسوتر 181إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكررياض فوزي طراد160345 182إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالمنعم شالل48875 183إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرخالد فدعم سالم435842 184إعدادي

ر صباح نصيف247544 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسير 185إعدادي



سان عدنان عيدان49588 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراح 186إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسليم كريم سلمان522273 187إعدادي

ر كامل558207 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرضامر ياسير 188إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي محي غيدان245780 189إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد فوزي طراد48872 190إعدادي

ر558194 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرموس حبيب حسير 191إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرغسان عبدالكريم احمد49859 192إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرفراس نجم عبدهللا558171 193إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرغسان نوري محيبس558198 194إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرضياء حسن رشيد522118 195إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكررواد محمود اسماعيل247588 196إعدادي

ر محمد ثامر522258 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرامير 197إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرابراهيم عباس جاسم522138 198إعدادي

وب خليل ابراهيم502762 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراي 199إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمروان سعد شاكر558143 200إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمر ثامر كريم502810 201إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمر حازم هاشم435816 202إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمازن عبدالكريم هندي522253 203إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسامي نايف جبيل522212 204إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمر فوزي محسن502693 205إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرقاسم فدعم سالم437015 206إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسنان ساهي نجم49581 207إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرماجد حامد عبيد502215 208إعدادي

1ماجستير2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرامجد غالب فارس246366

2ماجستير2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكروليد مؤيد حمزة435946

ر جاسم49800 3بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسير

4بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمصطفر ضاري عكاب48877

ر437273 5بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعدنان علي حسير

6بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد ناظم شندوخ502849

7بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمصطفر ابراهيم جاسم245874

8بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكريحير حميد شاكر502447

9بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد رشيد تركي246931

ر245745 10بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسن حسير

11بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمر نايف نصيف522230

12بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسفيان ناهض علي558188

13بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرصديق ثامر اسعد437063

14بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمود حمود عبد522260

15بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرهشام سلمان نارص49572

16بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد سالم حامد558157

17بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسام حسن عبيد435972

ي522090 18بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسن رعد حماد

19بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرامير محمود عبيد558179

ام خضير49777 20بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرضياء دح

21بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرفهد احمد عباس48793

22بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرضياء حسن سلمان49869

23بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرايمن اركان خضير435856

24بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي محمود عبدهللا49808

25بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي عثمان خضير558199

ر247237 26بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرياش قحطان حسير

27بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسام رحيم حاجم245644

28بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرطه جبار عبود437112



ر247779 29بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمنير رسول ياسير

30بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراوس عبدالستار جاسم522202

31بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم عبدهللا435838

32بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم عباس522216

33بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا مثير احمد48789

34بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرصالح كامل حسن245815

35بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحارث عبدالكريم خضير245694

36بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رعد عبدالمنعم522120

37بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرزياد جبار شهاب435968

38بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل ابراهيم49674

39بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحاتم كريم جاسم49759

40بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمثير عباس جاسم246461

41بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسعدي خلف فرحان247551

42بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرابراهيم حسن خضير502730

ر محمود49667 43بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

44بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرموس رياض عبدعلي49768

45بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز عبدالسالم احمد48854

46بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعباس كريم علي245626

47بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراركان شاكر عباس435918

48بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي حسن احمد245916

49بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرفاضل عصام فاضل502437

50بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد عباس راشد558206

51بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرضياء عيال كامل435934

52بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد زياد نصيف247746

53بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم عباس502778

54بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمضر خضير خلف245847

55بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمصطفر خميس جمعة502211

ر247485 56بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكربشير رسول ياسير

57بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمر اثير نجم437158

58بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسيف عبداالمير حسن246897

59بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرخالد عباس جاسم246484

60بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسامي حامد جابر247607

61بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرخلف طه خلف522296

62بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكررعد حمود سلمان502665

63بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد مخيير جاسم49848

64بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرخضر ثامر محسن522111

65بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحيدر محمود عبدالحمزة245832

ر247794 66بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسيف حمد عبدالحسير

67بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد مخيير جاسم522998

68بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد مكي حميد247743

69بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرفالح اسماعيل حاتم247549

70بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرنادر حمادي عكاب49610

71بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل سلمان435864

72بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمروان ناظم طارق502656

73بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحميد شاكر حمود247079

74بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكروليد داود حسن522266

75بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحازم عامر حاجم245759

76بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمر طارق حمود247504

77بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرنذير مهدي احمد248949

78بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسام يوسف كريم49919

79بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد عامر ثجيل435861



80بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسالم عدنان خضير435970

81بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرايهاب سامي روكان502772

82بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد زيدان ابراهيم245838

83بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمهند محمد حضير502756

ر مثير علي247245 84بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرالحسير

85بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرزيد جدي شندوخ502785

86بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرتيسير عبيد جعاطه247359

87بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرشمد سعد حامد48728

88بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد سهيل نجم245697

89بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان محسن437172

90بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمار خميس جمعة436925

91بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد جاسم49553

92بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمصطفر سلمان عبدهللا247496

ر خضير558152 93بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

94بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد علوان نارص245756

95بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدالسميع غازي زوين246400

96بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرطه زهير خليبص247295

97بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرليث حمزة منصور247565

98بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحيدر ابراهيم منصور247731

99بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد حسون فاضل247525

100بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحيدر بدر عباس435837

101بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرصالح غازي سعدون19194

102بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعباس محمد خضير247539

103بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرزياد عادل يوسف437132

104بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم بعيوي246362

105بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن ناهض حميد247014

106بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد بهجة محمد245593

107بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد عثمان سمير49596

108بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراثير عادل عيىس49697

109بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسام عباس راشد558185

110بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار جواد502683

111بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم خضير245622

112بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي خضير لفته435907

113بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر اسعد437162

114بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبيدة عامر ثجيل435859

115بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمؤيد سهيل نجم247672

116بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكربارق نجم عبدالرزاق247335

117بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرماهر سلمان احمد435825

ر48747 118بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرزياد هاشم حسير

119بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرفيصل ابراهيم علي558162

ر حسن558208 120بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي ياسير

ر سلمان49752 121بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسلمان حسير

122بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمود مظهر حميد247427

123بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرماهر ناهض سلمان502070

ر49911 124بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم علي حسير

ر502760 125بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمر علي عبدالحسير

ي علي247067 126بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراسامة ناجر

ي437234 127بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد سعدون عبدالنير

128بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد غالب فارس247272

ر502607 129بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرليث فايز حسير

ر جابر436883 130بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد ياسير



131بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمر خضير لفته436906

132بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمضر حازم هاشم436842

133بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرساهر احمد عباس49676

134بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرطارق ابراهيم علي247410

135بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسان علي احمد245731

136بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسيف علي عباس522220

137بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد مظهر حميد247422

138بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا مشعل435914

139بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد سامي علوان522301

140بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكريوسف رعد عبدالمنعم246393

ر558186 141بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسيف علي حسير

ر حسن558176 142بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرشمد ياسير

143بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرضياء جميل علي245469

144بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمهند هادي صالح48778

145بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسيف سمير ياس245656

146بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسعد عثمان جاسم49682

147بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكررماح قحطان هاشم49634

148بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرقتيبة سعد حامد48802

149بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرصهيب عامر اسعد437119

150بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد غازي جاسم49881

ر علوان247405 151بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

152بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال عبدهللا245840

153بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرفيصل غازي زوين49664

154بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرخضير عبدالستار مجيد247061

155بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا كريم عباس437070

156بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرزيد خلف ابراهيم436867

ي437200 157بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي سعدون عبدالنير

158بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرزيدون طارق حمود502432

159بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن كريم شعيب502674

160بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن حمود245542

161بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسام خضير احمد247467

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرخضير محمد خضير502598 162دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرامير داود سلمان502609 163دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرهشام عبدالرزاق جاسم522145 164دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراسحاق سعيد محسن502840 165دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد علي نارص436929 166دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمود جبار عبد247768 167دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسعدي طالب سلمان502158 168دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمثير محمود اسماعيل48732 169دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعدي عبداالمير حسون522249 170دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمار علي جاسم544240 171دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراسامة نوري محسن247602 172دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي طالب علي246906 173دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرغزوان قيس حامد245966 174دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد علي ناهي245880 175دب

اب247031 لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد خلف ذي 176دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمظر محمد علي49559 177دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم غركان435826 178دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان عبدهللا245893 179دب

ام صخر246291 لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمروان دح 180دب

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا طه اسماعيل533759 181إعدادي



ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسن محسن حمد502615 182إعدادي

ف سالم حامد558164 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراشر 183إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرضياء مهدي محسن247253 184إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد باسم محمد437196 185إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرخطاب احمد عاصي247002 186إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمر خالد محمد502702 187إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد حمود عليوي246898 188إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمهند سهيل نجم245684 189إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسيف عبدالرضا علي247453 190إعدادي

ر سالم قدوري522283 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرامير 191إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمر عيدان عبد502251 192إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي لؤي كريم49750 193إعدادي

ر حاجم502815 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 194إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرماجد حامد احمد48845 195إعدادي

ام246952 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكررياض منذر دح 196إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرارشد حامد عبيد502166 197إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكريحير محمد عباس435890 198إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكربشار مجيد تركي522218 199إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي محمد خضير502726 200إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعثمان يوسف عثمان246386 201إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكريعقوب قصي نجم502384 202إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمقدس عدنان محيبس522277 203إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرايمن حميد سلطان437258 204إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرنادر سالم صالح437018 205إعدادي

ر عبدهللا49729 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرقصي حسير 206إعدادي

ي علي436032 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمصطفر ناجر 207إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد نزار عبدعلي246879 208إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد عباس436934 209إعدادي

ر245777 ي عبدالحسير
ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمروان غير 210إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراوس حازم كامل522265 211إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمر احمد عباس245762 212إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكريعقوب جواد كاظم437286 213إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرفهد احمد رشيد49731 214إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكريوسف خليل جودة502237 215إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي احمد427169 216إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرزاهر جدي شندوخ502790 217إعدادي

ي502611
ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسيف باشا الماتر 218إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسيف سعد حميد522264 219إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراسامة ماجد خضير522226 220إعدادي

ر علي522127 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحمزة حسير 221إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا غسان حمود435974 222إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرفراس عباس سالم434683 223إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمصطفر مؤيد حمزة435947 224إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد علي حميد522229 225إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد صباح خلف522227 226إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرغزوان عبدهللا علوان435957 227إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرابراهيم سعد عبدهللا436912 228إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسجاد صباح عبدالحمزة245739 229إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرشهاب احمد عاصي513166 230إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد عبدالمحسن558181 231إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمعمر ناطق محسن245518 232إعدادي



ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرفاضل عماد فاضل502635 233إعدادي

م سامي عبيد436862 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراده 234إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرايرس خالد حامد436028 235إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرزيد اياد علي522213 236إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدالملك حمادي عبيد436959 237إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فالح شعالن437223 238إعدادي

ي ياس522149
ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد راصر 239إعدادي

ي245856 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعماد عبدهللا هاد 240إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرارشد عادل اسماعيل245834 241إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراوس ماجد خضير522233 242إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعثمان فالح خلف245903 243إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد محمد437091 244إعدادي

ر48760 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمصطفر شمران حسير 245إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمار قاسم غركان435832 246إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي سليم حمزة246888 247إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعثمان طالب علي246902 248إعدادي

ر محمد كاظم435880 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرياسير 249إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرهالل مجيد رشيد49924 250إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرناظم خضر عباس436006 251إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمهند حامد راشد522097 252إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرضاري اكرم عبدهللا502106 253إعدادي

ي علي435821 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكريونس ناجر 254إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير عباس435955 255إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود عبدالحمزة245872 256إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمصطفر باسم نض436892 257إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرطيف عامر احمد435873 258إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل حمد502231 259إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمصطفر لفته جواد247389 260إعدادي

ر كامل حسن436018 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرامير 261إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمر صالح عويد49683 262إعدادي

ي247789 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد طارق صير 263إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد خلف سالم246957 264إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكروسام رحمان نايف49773 265إعدادي

ر49638 وب محمد حسير ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراي 266إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعماد عثمان هاشم435852 267إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمندر ناهض سلمان247249 268إعدادي

ر جاسم49789 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 269إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم حامد558173 270إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرالمتوكل خالد عبد246967 271إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسيف يوسف كريم435949 272إعدادي

ر502082 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمثير حامد حسير 273إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعثمان شهيد سلطان502728 274إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبد خلف فرحان247531 275إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد حسن احمد247036 276إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي كريم عباس502845 277إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد محمود عبدالحمزة245849 278إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعقيل مسلم مصعد558203 279إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرهارون عباس علي246345 280إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرخطاب حامد جاسم502187 281إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي ابراهيم علي247075 282إعدادي

ر نايف49719 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمقداد حسير 283إعدادي



ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرنور محمد كريم246335 284إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسلطان حامد سلطان558163 285إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكربشير شاكر عليوي522240 286إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد عامر جيال437049 287إعدادي

ر558196 ر غانم ياسير ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرياسير 288إعدادي

ي522236 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي رعد حماد 289إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكربهاء عقيل عبد246908 290إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمنتض رشيد تركي435904 291إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمر ثامر اسعد558178 292إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد غسان حمود435902 293إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي حيدر عيىس522262 294إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرالحمزة جمال مجيد502743 295إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عدنان لفته502426 296إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي سعد علي247595 297إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرياش عمار ابراهيم246991 298إعدادي

ر سعد شاكر502648 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسير 299إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد محمد502719 300إعدادي

ي مصعد245618
ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرقيس هاتر 301إعدادي

ر437290 ر علي حسير ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسير 302إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرياش حافظ مجهد247665 303إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكربسام علي عكاب48885 304إعدادي

ي صبار247086 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد حرتر 305إعدادي

ام502699 ر طارق دح ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمعيى 306إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرجبار عبيد جعاطة247432 307إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمصعب ابراهيم خلف522284 308إعدادي

س حامد جاسم558191 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكران 309إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرابراهيم طه اسماعيل247481 310إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعالء طه صكب181160 311إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرضياء عقيل عبد246914 312إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي عمر علي245740 313إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحيدر سعدي حسون558182 314إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد ناظم طارق247478 315إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرهمام محمود فياض522234 316إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرامجد عدي شعالن246934 317إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرايهاب طالب سلمان247247 318إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرنورس ثائر شالل246963 319إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد حسن مجيد246287 320إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد محسن سلمان502751 321إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحاتم كريم شعيب502671 322إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد طه جودة558169 323إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم عادل محمد437147 324إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكركرار عدي عبداالمير522256 325إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرجاسم هشام محمد558142 326إعدادي

ر437296 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد علي حسير 327إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمنذر غانم كامل522270 328إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكريوسف محمد سلطان436010 329إعدادي

ر اسماعيل247045 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمود ياسير 330إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراسامة سعدون نجم246875 331إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمصطفر اركان محمد48799 332إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمر جاسم محمد247442 333إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكربكر جميل مجيد522317 334إعدادي



ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراثير غسان عدنان522275 335إعدادي

ور ربيع عكاب49694 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكران 336إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد عاصي245907 337إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكربسام مهند مطر247020 338إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد صباح مهدي247326 339إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عامر جسام245474 340إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد خلف247555 341إعدادي

ر سلمان245938 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكريوسف حسير 342إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرضا علي247380 343إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمود كريم محمود246286 344إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرابراهيم قحطان هاشم48765 345إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمنذر عبدالقادر حالوب245736 346إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر اياد فاضل247437 347إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحارث محمد كاظم437190 348إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكريوسف عبداالمير حسن245955 349إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراسامة موس حبيب247763 350إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد خلف سالم502662 351إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعصام كريم رشيد558131 352إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد حميد جاسم247347 353إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرفاروق علي ابراهيم246917 354إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعدنان شحان خضير502631 355إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعلي حسن جاسم49804 356إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عدنان ثامر247578 357إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد رزاق علي437212 358إعدادي

ر437151 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرشاكر محمود حسير 359إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرفالح محسن حمد522222 360إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرمحمد طه جودة435855 361إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعالء محسن عباس246340 362إعدادي

363ماجستير2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعدي مهدي صالح435952

ام247000 لوم عالي2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكررسول ابراهيم دح 364دب

365بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحامد جاسم ابراهيم502852

ر247758 366بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسير

367بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحامد سلطان علي437264

368بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرخالد محمد سلمان558161

369بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرصباح خلف ابراهيم436852

370بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكررشيد زيدان ابراهيم522279

371بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرضياء عثمان سمير49655

372بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحاتم عبدالكريم هندي435894

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعامر مطر فياض437208 373دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعمار فاضل محمد247723 374دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرقصي محسن سلمان502685 375دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرقيض حمد مضحي502842 376دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرطاهر حمد جاسم245478 377دب

ي247042 جر لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرسعد سلومي شر 378دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرهادي صالح محمد437239 379دب

ر صالح245496 لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 380دب

ر علي49604 لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحيدر حسير 381دب

اب247231 ر عاصي ذي لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسير 382دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرفاضل جاسم ابراهيم49786 383دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكراركان محمد سلمان247241 384دب

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرناظم طارق غثوان502655 385إعدادي



ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعدي فاضل سلمان435868 386إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرنعمان محمد سعيد436848 387إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرماجد محمود جاسم246886 388إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرهيثم احمد علي245482 389إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرعباس حميد رشيد246514 390إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادذكرحسام محمد عبد522123 391إعدادي

لوم عالي2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرنا عبدالعظيم سعيد247258 1دب

2بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهناء مراد مرزوك48865

3بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىانتصار عدنان عبدهللا49538

4بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسوسن حامد رشيد247263

ر حمود245951 5بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرجاء حسير

6بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسعاد صالح نايف502796

ر كاظم245946 7بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىعلياء حسير

8بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىنضال مهدي فرحان49645

9بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاسماء محمد جاسم49811

10بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىصبيحة مهدي صالح435809

ر جمال مجيد247417 11بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىياسمير

12بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىنىه حامد رشيد49632

13بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاسالمية حمد طه502712

ر502375 14بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىشيماء حبيب عبدالحسير

15بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاثمار محمود عبيد522135

16بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىدعاء محسن شهاب245607

17بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهدى احمد جاسم247499

18بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىميسون عينالي جراغ502419

19بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسهيلة حسن علي48722

20بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىزمن جواد كاظم49607

21بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىشهالء رعد محمدعلي48804

ان خضير محمد49876 22بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىودي

23بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىلمياء عبدهللا مشعل247613

ر558192 24بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرتر علي حسير

25بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهيام حمادي عبيد558175

وق طارق مجيد49901 26بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىشر

27بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرواء خليل ابراهيم245535

28بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىندى نجم عبدالرزاق247028

29بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهبة فاضل محمد245766

30بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسحر ضاري ياس558205

31بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهديل فوزي محسن502822

32بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىمروة عدنان ثامر247300

33بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسحر سالم نايف180810

ر سعود احمد544121 34بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىحنير

35بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىمير مخيلف جاسم522304

36بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالقادر محمد49737

37بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىانغام قبطان غثوان435991

38بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهدى هادي صالح522250

39بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىمها سالم محمد502818

40بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرندة سعد شاكر558170

41بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهبه عثمان شاكر245640

42بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاسيل محمود عبيد247023

43بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىمها صالح مهدي247557

44بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهند محمود عبيدعلي245886

45بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىمير مكي غثوان49836



46بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاوس هادي جميل247461

47بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىنورالدين احمد عبدالمحسن533796

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىبيداء خضير عباس49545 48دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىضمياء ثجيل اسود49620 49دب

الص كامل لطيف247634 لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاخ 50دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىندى عبدهللا اسود49521 51دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرسالة مشعان مهاوش558183 52دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىشيماء غافل عبيد48823 53دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهبة جبار محمد502397 54دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسهاد كريم عبدهللا48827 55دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىنرسين حامد عبيد247090 56دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىامنة مجيد رشيد49707 57دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىبيداء ثجيل اسود48862 58دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىحنان علي احمد247510 59دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاشواق عدنان عبدهللا247710 60دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاشاء ثامر كريم435811 61دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىوسن خميس لطيف48795 62دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىعذراء محي غيدان502406 63دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسناء عدنان عبدهللا245865 64دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىنورس غازي عبيد49908 65دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىزينة كامل ثجيل502389 66دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسمر حازم هاشم49648 67دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرغد محي غيدان502392 68دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىميسم عبدالكريم خضير247448 69دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرؤى احمد مجلي245526 70دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاية جمال مجيد502424 71دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهالة ناظم عبدهللا246313 72دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاية جمال سلمان247070 73دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىشيماء علي عبيد247492 74دب

ين عيىس عيدان431094 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىشير 75إعدادي

ر49617 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىمروة محمد حسير 76إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسلوى ثجيل اسود437126 77إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىعفاف خميس لطيف49703 78إعدادي

ر49615 يا محمد حسير ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىدن 79إعدادي

ر502368 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىافتخار محمد حسير 80إعدادي

ي مصعد247690
1ماجستير2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرغد هاتر

ر خميس جمعة436948 2بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىحنير

3بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىدالل عبدالكريم خضير247685

4بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىصبا سعدون كامل522268

5بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىريام خضير خلف434636

6بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىضمياء عناد محمد246370

7بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسمارة عبدالكريم عبدهللا49528

8بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاالء موفق حامد558201

9بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىمينة سعد حميد522197

ي435885 10بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرسل سعد هاد

11بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىطيبة حمزة راشد502753

ة مسلم مصعد247630 12بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىامير

13بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىنورس عدنان حسن435912

14بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىوجدان شاكر علي558202

م247455 15بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاية احمد مير

ق عامر ابراهيم49586 16بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاستير



17بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىدعاء عبدهللا مشعل502678

18بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسها حمادي عباس502825

19بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسىه نجم عبدالرزاق247376

وق عدنان عبدهللا502641 20بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىشر

21بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرغد احمد عبيد522210

22بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرقية عدنان خضير436038

23بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهيجاء وفيق عوده436970

24بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرندة سعدون كامل522291

ام خضير247615 25بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىزينة دح

ر49921 26بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىامل علي حسير

27بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرغدة جمال حسن502833

28بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهاجر ربيع محل437035

29بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرسل ندير عباس436916

30بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرويدة عامر ثجيل435860

31بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهند صالح مهدي48756

32بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىلبير جمال حسن502800

33بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىندى هادي صالح502659

34بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىفرقد محمود عبيد246969

35بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىنور ناظم طارق502653

36بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىمروة سعد شاكر502811

37بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىنجالء مخيير جاسم427177

ي435886 38بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاية سعد هاد

39بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىتبارك حازم هاشم247366

40بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرفيدة مظهر حميد435951

ي245726 41بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاسيل مظفر عباد

42بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاية عدنان ثامر247308

43بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىشيماء احمد ساجت245812

44بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاسيل جبار سالم247536

45بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىفاتن كريم علي245635

ام502633 46بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرغد طارق دح

ر صالح حمزة502604 47بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىحنير

ي431088 48بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهبة سعد هاد

ي ياس558134
49بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىكوثر ماصر

50بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاشاء مزهر هندي435899

51بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىمالك صالح مهدي247648

52بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىشهد هادي جميل247446

53بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاشاء محي مهدي435807

54بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىزينب مؤيد حمزة435943

55بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىنبا غسان حمود522243

56بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىمها توفيق محسن246304

57بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهديل سامي روكان502782

58بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرانية كاظم صالح245800

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىصابرين جاسم عمران522293 59دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىمرادي مظهر كريم245505 60دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهدى غافل عبيد49670 61دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاشاء ستار كاظم181155 62دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىميرسة زياد احمد502803 63دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىزينب عثمان شاكر245721 64دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاميمة ناطق محسن245969 65دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىعذراء احمد فاضل247728 66دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىحيفا علي احمد49564 67دب



لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهدى عماد كامل247055 68دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىعبير طه حماد34822 69دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىايات سالم فليح247620 70دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدهللا مشعل435905 71دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاشاء نوري محسن49747 72دب

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىشى سعيد حميد502748 73دب

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسوسن سامي عبيد502645 74إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىنورس خضير عباس502244 75إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىزينب محمود غزاي247598 76إعدادي

ر436877 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىجنان علي حسير 77إعدادي

ون522152 ر جاسم مره ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىحنير 78إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىزينة محمد ابراهيم247277 79إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىندى محمد عبدهللا49577 80إعدادي

مة فالح شعالن436887 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىدي 81إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىغيداء جمال عباس246330 82إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىايناس محمود داود247289 83إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىضح محمود فياض522310 84إعدادي

ر245801 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسلمة حسن حسير 85إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسحر غانم عبيد502412 86إعدادي

ق محمود داود247283 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاستير 87إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىايناس عبد سعود247354 88إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىفاتن عماد كامل246939 89إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسارة صالح حسن522288 90إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىنورس نايف نصيف435964 91إعدادي

ر245770 ي عبدالحسير
ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىميادة غير 92إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىفاطمة رعد عبدالمنعم502770 93إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىساره نجم عبيد246974 94إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىحسون اسماعيل جودة502175 95إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسجود احمد حريث48774 96إعدادي

ي ياس558132
ق ماصر ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاستير 97إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىعلياء ناظم لطيف522140 98إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىنور رياض ياس435870 99إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىايالف عبدالرحمن عبيد558144 100إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىشى خالد عبد247095 101إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىطيبة وائل ثجيل49523 102إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرسل ناظم طارق247473 103إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهدى سامي روكان558177 104إعدادي

ي ياس558138
ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىزينب ماصر 105إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىميادة محي غيدان245773 106إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسارة وهاب مجيد558119 107إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىهمسة جميل مجيد502830 108إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىمريم احمد حالوب247009 109إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىعذراء ابراهيم محمد558193 110إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىسمارة اركان فاضل435839 111إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىفاطمة فارس محمد48835 112إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىايمان خضير عواد436031 113إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىايالف خميس جمعة436953 114إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىمها كامل شجيل435985 115إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىمينا سعد عبدهللا436873 116إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرسل عبدهللا علوان435959 117إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىالماز وهاب مجيد558136 118إعدادي



ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىنور عامر ابراهيم558200 119إعدادي

ر245782 ي عبدالحسير
ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىميس غير 120إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاية ماجد نجم48784 121إعدادي

ي علي436896 س ناجر ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىان 122إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىامنة جمال حسن558121 123إعدادي

ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىرسل مهند مطر247018 124إعدادي

ي مجيد49600 ة ناجر 125بكالوريوس2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىنادي

لوم2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىحرقاء موحان عبدهللا245925 126دب

الص ياس خضير558123 ة2/ الرشيد 172123الكرخ-بغدادأنيىاخ 127إعدادي

ر474090 ة 172124الكرخ-بغدادذكرطارق سعد حسير 1ماجستير2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكروسام حمد ابراهيم17796 لوم عالي2/ المحمودي 2دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرهاشم محمد علوان275458 3بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعباس علوان مرير428519 4بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكريوسف سلوم فرحان19133 5بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمد وحيد شالل296116 6بكالوريوس2/ المحمودي

ام شعالن430126 ة 172124الكرخ-بغدادذكرشحان دح 7بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحيدر صالح محسن298690 8بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي سعدون كاظم471446 9بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرسالم محي سلمان275406 10بكالوريوس2/ المحمودي

ر471508 ة 172124الكرخ-بغدادذكررياض علي حسير 11بكالوريوس2/ المحمودي

ي عبدالكريم540035 ة 172124الكرخ-بغدادذكرصفاء عبدالنير 12بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحازم كاظم عبدهللا513173 13بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعامر علي مصطاف295957 14بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرفاضل حسن سلمان275420 15بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي حميد شنون275667 16بكالوريوس2/ المحمودي

ان298723 ر ر عنير ة 172124الكرخ-بغدادذكرماهر حسير 17بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرصباح عبد جاسم18944 18بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد عبيد18896 19بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكروسام كدر جير275341 20بكالوريوس2/ المحمودي

ر عبدهللا430312 ة 172124الكرخ-بغدادذكرياش حسير 21بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرليث عبدالخضر عباس275478 22بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعمر مزهر هاشم275310 23بكالوريوس2/ المحمودي

ر عبيد474360 ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 24بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكريعرب سعد عيادة471249 25بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم حمزة295187 26بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد مراد مرزوك19080 27بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرغيث عبدالخضر عباس513603 28بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي قائد جاسم18865 29بكالوريوس2/ المحمودي

ي عبدالرحيم عبداللطيف275371
ة 172124الكرخ-بغدادذكرحفى 30بكالوريوس2/ المحمودي

ر471459 ة 172124الكرخ-بغدادذكريحير سعد حسير 31بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكركاظم جواد سلمان513235 32بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحسام نجم عبدهللا473041 33بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكريحير ماجد صالح275501 34بكالوريوس2/ المحمودي

ل429972 ة 172124الكرخ-بغدادذكرشمد نزار عاد 35بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرثامر عدنان صاحب275465 36بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرميثاق رياض منصور471418 37بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرامجد طه عيد275316 38بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكربشير عبدهللا سلمان300036 39بكالوريوس2/ المحمودي

ر محمد حنون18990 ة 172124الكرخ-بغدادذكرياسير 40بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرقيض خميس سلومي471245 41بكالوريوس2/ المحمودي

ر شياع513500 ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 42بكالوريوس2/ المحمودي



ة 172124الكرخ-بغدادذكرعمر ظافر نصيف18084 43بكالوريوس2/ المحمودي

ر558010 ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي عباس حسير 44بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصطفر عامر سهيل552787 45بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمود فخري هاشم471195 لوم2/ المحمودي 46دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرزامل شاكر علي428516 لوم2/ المحمودي 47دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصعب حميد شنون299147 لوم2/ المحمودي 48دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعمار جبار حميد19032 لوم2/ المحمودي 49دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح سلوم275750 لوم2/ المحمودي 50دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي غازي صكب472259 لوم2/ المحمودي 51دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرقاسم صبار حمزة18976 لوم2/ المحمودي 52دب

ي جاسب كاظم557991 ة 172124الكرخ-بغدادذكرصير لوم2/ المحمودي 53دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكررعد درع عبد292822 لوم2/ المحمودي 54دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرباسم شاكر علي513470 لوم2/ المحمودي 55دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرسعد حميد شنون17946 لوم2/ المحمودي 56دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرصباح ثامر عويد19143 لوم2/ المحمودي 57دب

سان محمود احميد471427 ة 172124الكرخ-بغدادذكراح لوم2/ المحمودي 58دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي نبهار كريم428511 لوم2/ المحمودي 59دب

اب محمود زعال474664 ة 172124الكرخ-بغدادذكرذي لوم2/ المحمودي 60دب

ر سلمان19090 ة 172124الكرخ-بغدادذكرعصام حسير لوم2/ المحمودي 61دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمود مهدي سلمان295914 لوم2/ المحمودي 62دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرسعد عيىس فرج428473 لوم2/ المحمودي 63دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعباس كاربت زنكور275738 لوم2/ المحمودي 64دب

ر539979 ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد حسير لوم2/ المحمودي 65دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرايمن صالح عبدهللا533780 لوم2/ المحمودي 66دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرخضر سعيد جاسم513389 لوم2/ المحمودي 67دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرصدام موحان ابراهيم301536 لوم2/ المحمودي 68دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمهند صالح خضير442215 لوم2/ المحمودي 69دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرسعد مشعان مهدي295238 لوم2/ المحمودي 70دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصطفر نصيف جاسم294710 لوم2/ المحمودي 71دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمخلد جاسم شحان513514 لوم2/ المحمودي 72دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعماد تركي جاسم275698 لوم2/ المحمودي 73دب

ر حاكم كريم300553 ة 172124الكرخ-بغدادذكرحسير لوم2/ المحمودي 74دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد طارق داود430402 لوم2/ المحمودي 75دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمقداد عبدالرضا حمزة430282 ة2/ المحمودي 76إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحبيب حميد كاظم293599 ة2/ المحمودي 77إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمود متعب علي18921 ة2/ المحمودي 78إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد حمزة حوالة300660 ة2/ المحمودي 79إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرثامر عزيز حمود292720 ة2/ المحمودي 80إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكروائل كريم كميل513274 ة2/ المحمودي 81إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمروان اكرم تركي428507 ة2/ المحمودي 82إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرزياد طارق مناجد275379 ة2/ المحمودي 83إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمدالباقر حكمت محسن552785 ة2/ المحمودي 84إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرشمد سعد عبادة513453 1ماجستير2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرماهر خليل مهدي539987 2بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمقداد عبدالحسن نعمة513371 3بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرايمن عدي حاتم18057 4بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحمزة سعد علي19007 5بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد كاظم18044 6بكالوريوس2/ المحمودي

ي275513
ر شمحر ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 7بكالوريوس2/ المحمودي

ر صباح محمد471453 ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمداالمير 8بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد علي275766 9بكالوريوس2/ المحمودي



ة 172124الكرخ-بغدادذكرياش احمد اسود18063 10بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكروسام حميد حمزة513499 11بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرزياد محمد كاظم300738 12بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمد حردان عراك275674 13بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرايهاب احمد علي275499 14بكالوريوس2/ المحمودي

ر296215 ة 172124الكرخ-بغدادذكربالل علي حسير 15بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي عبد حمزة431184 16بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحسن فليح حسن428455 17بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرامير مثير احمد246160 18بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد طالل تركي428491 19بكالوريوس2/ المحمودي

ر شالل17930 ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 20بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكريونس سهر يوسف19043 21بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمثير صادق مصلح18078 22بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمد عماد يونس301406 23بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصطفر خضير كريم295083 24بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد عبدالكريم17780 25بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكركمال خميس عراك275450 26بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد عطية عداي513483 27بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصطفر فالح حمزة18959 28بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرسيف علي عبدالحميد301228 29بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرابراهيم ثامر احمد295467 30بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرشمد حمزة فاضل17950 31بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحازم حمد ابراهيم18012 32بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكريوسف احمد حسن275320 33بكالوريوس2/ المحمودي

ح فاضل296830 ة 172124الكرخ-بغدادذكرعمر راب 34بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصطفر حميد سليمان296871 35بكالوريوس2/ المحمودي

ر فليح حسن301543 ة 172124الكرخ-بغدادذكرالحسير 36بكالوريوس2/ المحمودي

ئ حسن عليوي275710 ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصطفر 37بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعبود ابراهيم عبود427204 38بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرظاهر حبيب حميد275720 39بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالخضر جفات17813 40بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم شمر296202 41بكالوريوس2/ المحمودي

ر275490 ة 172124الكرخ-بغدادذكرامير علي حسير 42بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرايمن عبدالرزاق مصطاف18983 43بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد باسم محمد471186 44بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز مصلح جير17781 45بكالوريوس2/ المحمودي

ي471493 س هاد ة 172124الكرخ-بغدادذكريوسف ادري 46بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرسعد علي محمد295505 47بكالوريوس2/ المحمودي

ور طه عيد295029 ة 172124الكرخ-بغدادذكران 48بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد جبار سعيد18926 49بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمد ابراهيم428374 50بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكروليد نجم عبدهللا471476 51بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمروان علي حمد473230 52بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكركرار كريم غزاي275685 53بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمود عبيس عودة275518 54بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكركريم عباس جير430219 55بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصطفر هادي عيدان275504 56بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحيدر عيدان صالل471202 57بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحمزة قاسم حمزة17925 58بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصطفر قاسم عبد300518 59بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرصباح نوري عبدهللا296994 60بكالوريوس2/ المحمودي



ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصطفر ماجد هاشم18033 61بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد صادق محمد301418 62بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعباس رياض عبود513445 63بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرسيف علي مهدي18877 64بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرابراهيم عامر اسماعيل558003 65بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرسعد عبدهللا جير18901 66بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحامد عبدعلي كاظم471437 67بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصلح ثامر مهدي18050 68بكالوريوس2/ المحمودي

ر18168 ة 172124الكرخ-بغدادذكرفرزدق علي حسير 69بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرياش كريم عبدالرضا428539 70بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد حردان عراك275681 71بكالوريوس2/ المحمودي

ي513450
ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي رائد حفطر 72بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرسيف سعد عيادة513593 73بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرفير عيىس فهد428171 74بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمجيد حميد مصطاف428468 75بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعمر شاكر نوري430278 76بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمد هشام فاضل18126 77بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكراسماعيل فاضل عبد18987 78بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكريحير طه احمد17788 79بكالوريوس2/ المحمودي

ر فالح حمزة474707 ة 172124الكرخ-بغدادذكرحسير 80بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد ماجد جاسم275334 81بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي علي مهدي17957 لوم2/ المحمودي 82دب

ر جاسم عبدالجليل18962 ة 172124الكرخ-بغدادذكرامير لوم2/ المحمودي 83دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحسام حميد حمزة18937 لوم2/ المحمودي 84دب

ر295822 ة 172124الكرخ-بغدادذكرهيثم طراد حسير لوم2/ المحمودي 85دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمد عبيد مهدي513455 لوم2/ المحمودي 86دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير كريم18161 لوم2/ المحمودي 87دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحيدر كريم عبدالعظيم428317 لوم2/ المحمودي 88دب

ر سلمان430005 ة 172124الكرخ-بغدادذكرخالص حسير لوم2/ المحمودي 89دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعقيل نوري عبدهللا19111 لوم2/ المحمودي 90دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرزيد خميس عراك275329 لوم2/ المحمودي 91دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد عبيس عودة513616 لوم2/ المحمودي 92دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكراركان مبارك سالم17810 لوم2/ المحمودي 93دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرسعد صباح عباس246184 لوم2/ المحمودي 94دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد خضير كريم18155 لوم2/ المحمودي 95دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرطارق عيدان صالل275714 لوم2/ المحمودي 96دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي سعدون منصور471488 لوم2/ المحمودي 97دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي هاشم محمد275708 لوم2/ المحمودي 98دب

ر كامل مهدي293631 ة 172124الكرخ-بغدادذكرحسير ة2/ المحمودي 99إعدادي

ر513137 ر محمد عبدالحسير ة 172124الكرخ-بغدادذكرحسير ة2/ المحمودي 100إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل خليل513490 ة2/ المحمودي 101إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحيدر ابراهيم علي جان301550 ة2/ المحمودي 102إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرسليمان حميد سليمان295544 ة2/ المحمودي 103إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا بشار فاضل301494 ة2/ المحمودي 104إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن احمد حميد294231 ة2/ المحمودي 105إعدادي

ر513381 ر شنير ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي حسير ة2/ المحمودي 106إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعبدالقهار مصلح جير293656 ة2/ المحمودي 107إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحارث احمد عباس512694 ة2/ المحمودي 108إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرسيف حسن شنيت300773 ة2/ المحمودي 109إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحسام الدين محمد مهدي429935 ة2/ المحمودي 110إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي نوري عيدهللا299097 ة2/ المحمودي 111إعدادي



ة 172124الكرخ-بغدادذكربشار ثامر فيصل513501 ة2/ المحمودي 112إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد حامد علي294634 ة2/ المحمودي 113إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن خالد عبدهللا292758 ة2/ المحمودي 114إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكررعد هادي احمد474653 ة2/ المحمودي 115إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرطيف عباس غزاي18101 ة2/ المحمودي 116إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل عباس295761 ة2/ المحمودي 117إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمدصادق محمد اسود442221 ة2/ المحمودي 118إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد عبدهللا عيادة294960 ة2/ المحمودي 119إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرليث ثامر احمد275727 ة2/ المحمودي 120إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعالء مصلح جير296016 ة2/ المحمودي 121إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعمر نجم عبدهللا471472 ة2/ المحمودي 122إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصطفر فرحان نايف513356 ة2/ المحمودي 123إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصطفر عيدان صالل533782 ة2/ المحمودي 124إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكريونس طه احمد17801 ة2/ المحمودي 125إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعيد طه عيد18999 ة2/ المحمودي 126إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرسجاد حازم كاظم474064 ة2/ المحمودي 127إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي محمود ابراهيم431135 ة2/ المحمودي 128إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرطارق صالح جاسم298829 ة2/ المحمودي 129إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي مقداد عبدالرضا275716 ة2/ المحمودي 130إعدادي

ر صالح عبدهللا295053 ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمداالمير ة2/ المحمودي 131إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن مصلح جير294980 ة2/ المحمودي 132إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمد نصيف جاسم430333 ة2/ المحمودي 133إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل حميد513379 ة2/ المحمودي 134إعدادي

ر مهدي513525 ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير ة2/ المحمودي 135إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرفقار رحيم جبار300849 ة2/ المحمودي 136إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد عامر عبدهللا49532 ة2/ المحمودي 137إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرالسجاد نصيف جاسم430296 ة2/ المحمودي 138إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرصهيب قاسم عبد298989 ة2/ المحمودي 139إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرياش وليد نصيف300637 ة2/ المحمودي 140إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرسفيان حافظ علي301451 ة2/ المحمودي 141إعدادي

ي275349
ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالرحمن مهير ة2/ المحمودي 142إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرسجاد محمد كاظم275637 ة2/ المحمودي 143إعدادي

ر علي513342 ة 172124الكرخ-بغدادذكرنعيم حسير ة2/ المحمودي 144إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمد نجم عبدهللا471386 ة2/ المحمودي 145إعدادي

ي473007 ة 172124الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد صير ة2/ المحمودي 146إعدادي

ر شياع471142 ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد حسير ة2/ المحمودي 147إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصطفر فالح عبدهللا18054 ة2/ المحمودي 148إعدادي

ور عمران471496 ة 172124الكرخ-بغدادذكراسامة ان ة2/ المحمودي 149إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد هادي عيدان294262 ة2/ المحمودي 150إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكربالغ اسعد عزيز300613 ة2/ المحمودي 151إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرباهر حبيب حميد294216 ة2/ المحمودي 152إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكروليد خالد حامد299365 ة2/ المحمودي 153إعدادي

ر300867 ة 172124الكرخ-بغدادذكرزكريا سعد حسير ة2/ المحمودي 154إعدادي

ر18967 ة 172124الكرخ-بغدادذكرامير بالسم ياسير ة2/ المحمودي 155إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر احمد18038 ة2/ المحمودي 156إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحسن هادي صالح248907 ة2/ المحمودي 157إعدادي

ر512712 ر شنير ة 172124الكرخ-بغدادذكرياش حسير ة2/ المحمودي 158إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمود ابراهيم246216 ة2/ المحمودي 159إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن بشار فاضل19016 ة2/ المحمودي 160إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحسن حميد حياوي457231 ة2/ المحمودي 161إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصطفر حيدر قيس294540 ة2/ المحمودي 162إعدادي



ة 172124الكرخ-بغدادذكرفاروق باسم شاكر512655 ة2/ المحمودي 163إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عادل حميد513459 ة2/ المحمودي 164إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعمر هادي خميس299945 ة2/ المحمودي 165إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرميثم ياش جاسم292938 ة2/ المحمودي 166إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرابراهيم عطاهللا مخيف293931 ة2/ المحمودي 167إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمهيمن بشار فاضل19012 ة2/ المحمودي 168إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحسن جواد كاظم513123 ة2/ المحمودي 169إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرحمن كريم513610 ة2/ المحمودي 170إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعلي عامر سهيل512631 ة2/ المحمودي 171إعدادي

ور عمران473707 ة 172124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ان ة2/ المحمودي 172إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرطارق حازم كاظم557956 ة2/ المحمودي 173إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكراحمد موفق احمد473065 ة2/ المحمودي 174إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمهدي عبيد حمد275412 ة2/ المحمودي 175إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكروليد هادي احمد296919 ة2/ المحمودي 176إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرحسام سامي فاضل513243 ة2/ المحمودي 177إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم اسماعيل19044 ة2/ المحمودي 178إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرغيث علي عطية301472 ة2/ المحمودي 179إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرايهاب داود عبدهللا428461 ة2/ المحمودي 180إعدادي

ر علي محمد294500 ة 172124الكرخ-بغدادذكرحسير ة2/ المحمودي 181إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمنتظر كريم عبدالرضا472960 ة2/ المحمودي 182إعدادي

ي275357
ة 172124الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالرحمن مهير ة2/ المحمودي 183إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي شياع473205 ة2/ المحمودي 184إعدادي

سان داود430390 ة 172124الكرخ-بغدادذكراوراس اح 185بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعبدالواحد مصطاف ابراهيم18091 186بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعالء سامي شدهان471214 187بكالوريوس2/ المحمودي

ور احمد ابراهيم18027 ة 172124الكرخ-بغدادذكران 188بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحسن عليوي فرحان513512 189بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرفراس خضير كاظم471391 لوم2/ المحمودي 190دب

ة 172124الكرخ-بغدادذكرعباس عزيز عبد513331 ة2/ المحمودي 191إعدادي

ر558000 ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمد مظلوم حسير ة2/ المحمودي 192إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرخضير حاتم مهدي434677 ة2/ المحمودي 193إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمحمد مجيد رشيد297052 ة2/ المحمودي 194إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادذكرمهدي صالح عيد296704 ة2/ المحمودي 195إعدادي

ش471256 ة 172124الكرخ-بغدادذكرنصيف جاسم دروي ة2/ المحمودي 196إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىشذى عبدهللا علي275648 1ماجستير2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىرجاء حبيب حسون474152 2بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىابتسام جاسب كاظم513531 3بكالوريوس2/ المحمودي

ر كزار18994 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىوفية حسير 4بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىاية خضير عباس471239 5بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىسارة جاسم عبدالجليل248938 6بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىنرسين قاسم عبد275441 7بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىهديل سعيد بدري471402 8بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىعال عبدالكريم هالل474685 9بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىحياة جاسم سكران300421 10بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىسارة محمود احمد523090 11بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىمروة فارس فرج248983 12بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىرقية محمد خليل471264 لوم2/ المحمودي 13دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىوجدان وحيد شالل293683 لوم2/ المحمودي 14دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىهند كريم علي275628 لوم2/ المحمودي 15دب

ر275749 ة نارص حسير ة 172124الكرخ-بغدادأنيىنادي لوم2/ المحمودي 16دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىسندس خضير حمزة513598 لوم2/ المحمودي 17دب



ة 172124الكرخ-بغدادأنيىهناء عبيد حميد275691 لوم2/ المحمودي 18دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىابتسام مهدي حمزة544411 لوم2/ المحمودي 19دب

ي430044 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىهديل ثامر هاد لوم2/ المحمودي 20دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىزينة حسن عبدعلي18910 لوم2/ المحمودي 21دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىزينة كاظم نارص295847 لوم2/ المحمودي 22دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىانتصار خضير عباس296154 لوم2/ المحمودي 23دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىمروة عباس عبيد298612 لوم2/ المحمودي 24دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىنور عذاب خضير473253 لوم2/ المحمودي 25دب

ي558006 ران سعد هاد ر ة 172124الكرخ-بغدادأنيىالخير لوم2/ المحمودي 26دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىاشاء نبيل عبداللطيف298922 لوم2/ المحمودي 27دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىسالي عيىس فرج558013 لوم2/ المحمودي 28دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىفاتن رعد محمود275445 لوم2/ المحمودي 29دب

ي275642 س هاد ة 172124الكرخ-بغدادأنيىرندة ادري لوم2/ المحمودي 30دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىبدرية منصور حنتوش471181 لوم2/ المحمودي 31دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىانتصار كدر جير18136 لوم2/ المحمودي 32دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىزينب كريم احمد471423 لوم2/ المحمودي 33دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىنجالء سالم حزام430286 ة2/ المحمودي 34إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىاينور ابراهيم علي جان301120 1ماجستير2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىضح احمد خليل558005 2بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىريام عامر سلمان275742 3بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىايمان هادي عطية474487 4بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىبيداء محمد علي428354 5بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىزهراء فالح سلوم301444 6بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىزينة عدنان ثامر275403 7بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىهديل عمار عطا18952 8بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىحمدية سلمان جواد18043 9بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىفرح لطيف كامل275362 10بكالوريوس2/ المحمودي

ار محمد عبدالزهرة296001 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىدي 11بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىطفوف عامر عباس301526 12بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىاسماء رعد كريم473785 13بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىطيبة ابراهيم لفته513473 14بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىابتهال صباح عبدهللا275435 15بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىاوراس قاسم حمزة18150 16بكالوريوس2/ المحمودي

ر كريم298810 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىزهراء ياسير 17بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىهيام عزيز كاظم19126 18بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىغير كاظم جودة539994 19بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىروز احمد جاسم473874 20بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىنبا هشام فاضل18098 21بكالوريوس2/ المحمودي

ر295875 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىتبارك سعد حسير 22بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىرسل مهدي كريم296617 23بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىنورة فاضل كريم18932 24بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىميسم ابراهيم خليل513505 25بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىرغدة عساف فضالة428343 26بكالوريوس2/ المحمودي

ر كريم غزاي295169 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىبنير 27بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىاالء كريم علي275472 28بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىصبا خميس سلومي19105 29بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىايات ثامر عبداللطيف249353 30بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىهدى خضير كريم18885 31بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىبلقيس فالح عبدهللا295261 32بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىهدى حمزة عباس471502 33بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىمها عبدالكريم محمد292920 34بكالوريوس2/ المحمودي



ة 172124الكرخ-بغدادأنيىزهراء كاظم عبيد17790 35بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىتبارك ثامر عبداللطيف249347 36بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىهبة رياض كاظم513492 37بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىبيداء كريم علي275494 38بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىمريم محمدباقر جعفر292791 39بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىزهراء احمد حبيب512669 40بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىسىه احمد خليل428547 41بكالوريوس2/ المحمودي

ر18890 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىريام عبود حسير 42بكالوريوس2/ المحمودي

ر عليوي295133 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىسىه حسير 43بكالوريوس2/ المحمودي

ر قاسم عبد300534 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىنرمير لوم2/ المحمودي 44دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىاطياف حسن فالح513480 لوم2/ المحمودي 45دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىطيبة صالح مهدي275324 لوم2/ المحمودي 46دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىميسم كاظم عبيد17794 لوم2/ المحمودي 47دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىقاهرة ضاري اسود18873 لوم2/ المحمودي 48دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد مهدي301294 لوم2/ المحمودي 49دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىنورة فيصل حسن431121 لوم2/ المحمودي 50دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىايمان مجيد دعيج275746 لوم2/ المحمودي 51دب

ر شالل18142 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىهبة حسير لوم2/ المحمودي 52دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىسمية طالل تركي428487 لوم2/ المحمودي 53دب

ر428450 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىمير عادل حسير لوم2/ المحمودي 54دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىطيبة عذاب خضير301571 لوم2/ المحمودي 55دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىايمان صادق كريم275671 لوم2/ المحمودي 56دب

ي عبيس عودة428522
ة 172124الكرخ-بغدادأنيىاماتر لوم2/ المحمودي 57دب

ر علي مهدي17939 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىياسمير لوم2/ المحمودي 58دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىدعاء سلمان ابراهيم17820 لوم2/ المحمودي 59دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىفرح كريم عبدالرضا474316 لوم2/ المحمودي 60دب

ق علي حمود18173 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىاستير لوم2/ المحمودي 61دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىسندس جاسم سكران473025 لوم2/ المحمودي 62دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىامنة طالل تركي428477 لوم2/ المحمودي 63دب

ر540020 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىهالة ضياء عبدالحسير لوم2/ المحمودي 64دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىايات حيدر جاسم17943 ة2/ المحمودي 65إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىايالف محمد علي474481 ة2/ المحمودي 66إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىسارة رعد درع300127 ة2/ المحمودي 67إعدادي

ر محمد557937 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىنور حسير ة2/ المحمودي 68إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىبيداء ثامر احمد300243 ة2/ المحمودي 69إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىتبارك علي حسن300762 ة2/ المحمودي 70إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىدعاء فاضل كريم18934 ة2/ المحمودي 71إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىفدك علي مهدي292736 ة2/ المحمودي 72إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىوئام عامر سلمان293895 ة2/ المحمودي 73إعدادي

ق فتحي محمد513436 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىاستير ة2/ المحمودي 74إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىاسيل احمد عبدهللا513615 ة2/ المحمودي 75إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىزينب كريم ربيع295357 ة2/ المحمودي 76إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىشميم ضاري اسود296773 ة2/ المحمودي 77إعدادي

ر539969 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىشهد ضياء عبدالحسير ة2/ المحمودي 78إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىزينب جاسم محمد296786 ة2/ المحمودي 79إعدادي

ي جاسب513519 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى صير ة2/ المحمودي 80إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىسحر خضير كريم301067 ة2/ المحمودي 81إعدادي

انا صباح عبدالحسن17786 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىدي ة2/ المحمودي 82إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىتبارك داود عبدهللا430326 ة2/ المحمودي 83إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىسارة كامل مهدي299087 ة2/ المحمودي 84إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىسمية طالب جاسم294879 ة2/ المحمودي 85إعدادي



ة 172124الكرخ-بغدادأنيىبيان ابراهيم جبار18970 ة2/ المحمودي 86إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىاشاء عباس فرج19003 ة2/ المحمودي 87إعدادي

ر قاسم عبد299010 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىحنير ة2/ المحمودي 88إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىنقاء ناظم مدلول474231 ة2/ المحمودي 89إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىهاجر رعد درع300145 ة2/ المحمودي 90إعدادي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىنهلة مهدي كامل17804 91ماجستير2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىهند عذاب خضير19025 92بكالوريوس2/ المحمودي

الم محمد عبيد17935 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىاح 93بكالوريوس2/ المحمودي

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىسعاد جاسم سكران18881 94بكالوريوس2/ المحمودي

ش275345 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىمديحة جاسم دروي 95بكالوريوس2/ المحمودي

ي275703 الص مهدي هاد ة 172124الكرخ-بغدادأنيىاخ لوم2/ المحمودي 96دب

ي كعار300859 ة 172124الكرخ-بغدادأنيىجنان عبدالنير لوم2/ المحمودي 97دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد حسن18070 لوم2/ المحمودي 98دب

ة 172124الكرخ-بغدادأنيىرنا كاظم جودة474106 ة2/ المحمودي 99إعدادي

1ماجستير2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد خليل محمد480440

2ماجستير2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعدنان محسن عبيد266059

3ماجستير2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرماجد حميد نواف428813

لوم عالي2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسن خليف533914 4دب

5بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمهند ابراهيم محمود533968

6بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرخضير احمد علي248358

ر533912 7بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا شنيار حسير

8بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي عبد حمزه248602

9بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرماجد كاظم جاسم248581

10بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعادل عبيد فدعم48657

ب480441 11بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرشاكر خلف ذي

ي شهيد47984 12بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكركامل خير

13بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفليح صالح ابراهيم248237

14بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكركريم جفال رجا480272

15بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد عراك شالل480205

ي حبتور248446 16بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعادل ناجر

17بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسامي ماجد حميد48636

18بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفاضل حميد كاظم47910

19بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسلمان رياش طحيمر480420

20بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرهادي فرحان عبد248579

21بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراياد محمد علي47657

ي47990 22بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرجمال نواف صليير

23بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمالك احمد عواد533880

ر533918 24بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرماجد زيدان حسير

25بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفاضل يوسف علوان533932

26بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسيف حميد علي533908

27بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحسن علي داود480209

28بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحميد محمد شعيب48645

29بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسعد كريم ندة248670

ح مرعي248387 30بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسعد داي

31بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي داود لباج480497

32بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفوزي حميد عبد429568

اب نافع429396 33بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرخليل ذي

34بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي هذال حميد248282

35بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرخالد كاظم مزبان480199

36بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمثير حسان عليوي533948

37بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفاروق ابراهيم احمد248464



ر شالل داود47663 38بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحسير

39بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعادل داغر يوسف47994

40بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي اسماعيل محيسن48669

ح480202 41بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسعد جبار شي    

42بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرياش حسن يوسف533894

43بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكروليد خالد محمد480262

44بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحيدر سهيل عبدهللا429474

45بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرصالح جياد عبد429361

46بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسعدون جواد كاظم265054

47بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحميد محمود عباس557877

48بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد عيىس محمد265331

49بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد خالد طالب480453

50بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح عودة248546

51بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفالح جياد عبد429369

52بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكريعقوب خليل ابراهيم557879

53بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرهشام فزع طراد248596

54بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز عبدالحميد عوض480423

55بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراثير طالب رشيد48586

56بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرميرس عبد كريم48660

57بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرقتيبة سعدي كريم248234

58بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرماهر محمود كاظم47682

59بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد حمزه خضير480428

60بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرابراهيم رعد كريم248666

61بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحامد جاسم محمد47971

62بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكربشير احمد فرحان533900

63بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمر سعدي كريم429389

64بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرشاكر محمود محمد533950

65بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رعد مهاوش248608

66بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمود جاسم غانم248348

67بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراركان فيصل حسن47947

ر248285 68بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكربالل محمد حسير

69بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراسماعيل رميض حمدان533947

70بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكروسيم احمد سلمان480460

71بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسعد حافظ محسن533785

72بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد نعمة عبد429527

73بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفارس جارهللا جاسم533944

74بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكربراء حميد خلف533905

75بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسيف سعد صالح480306

76بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعايد خلف فندي502788

77بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفاضل خميس طعمة533919

78بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرانمار فاضل مهدي557824

79بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحسام سلمان حمد533937

80بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكروسام عزالدين محمد434516

81بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرغزوان كريم ندة48682

82بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار عبدهللا480485

ر429580 83بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراياد علي حسير

84بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحيدر عيىس محمد48034

85بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحيدر قيس نعمة429374

ر248654 86بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسالم عطية حسير

ر48564 87بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمهدي صالح حسير

88بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرطاهر يونس عبيد248518



89بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد عزيز علي266118

90بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرموس نصير ضاري533928

91بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرصباح حسن صدام248550

92بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسالم عداي مهاوش48008

93بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسليمان خليل محمد429550

94بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكروسام فاضل محمد502555

95بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد سعدي كاظم557884

ر علي خلف480470 96بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحسير

97بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرطاهر توفيق شحان480215

98بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمهند عودة عداي47592

99بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل جفال265208

100بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرابراهيم فيصل محمد48551

101بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكررامي عماد عبد480484

ام265240 102بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسعد سلمان دح

ام265975 103بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكروسام مزهر دح

104بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن نارص كركز480233

105بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسيف علي خلف48041

106بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد سليم جفال48605

107بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعماد سليم عكيل533923

108بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرابراهيم خالد محمد557874

109بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد رشيد علي533906

110بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد اياد خلف533884

111بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراسامة حسن عليوي48662

112بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرالحارث شاكر خلف480314

113بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكررياض احمد عجيل48018

114بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرصالح سليم عبد248227

ر خليل480432 115بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمروان حسير

116بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز ساير عبدهللا429607

117بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكروليد عبود عذاب480302

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحسن محمد حسن480275 118دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد غانم طرفة248245 119دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعرسان خميس محمود434560 120دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرثائر صالح مهاوش248422 121دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرضياء كامل احمد429503 122دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعباس خميس طعمة47893 123دب

ي480278 لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحارث هادي صلير 124دب

ر حمزه434503 لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرطاهر ياسير 125دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرجاسم عبد عباس48576 126دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرزياد طارق شالل480472 127دب

ر عليوي480344 لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعالء حسير 128دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرثامر شاكر نوفل47832 129دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعصام حميد كريم47939 130دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكررائد محمد حبيب248705 131دب

ي علي265087
لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد هاتر 132دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكررعد خضير عباس533924 133دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرامير حسن نارص47880 134دب

ي صالح248615 لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرخالد ناجر 135دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعدي صباح ابراهيم266015 136دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرنور الدين محمود نعمة48573 137دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسيف فوزي فرحان265553 138دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكركاظم محمد شعيب47952 139دب



ر248289 لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرايمن محمد حسير 140دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفارس سالم داود47919 141دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعزيز داود كامل47511 142دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرخليل عبدهللا ضبع47927 143دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمصطفر يوسف حبتور533890 144دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد يوسف فارس47499 145دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعثمان محمود ابراهيم266056 146دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل نواف248528 147دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز سعود كاظم480375 148دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرصدام خالد هاشم248322 149دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد حمود مهاوش480365 150دب

ش533938 لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكربديع سعدون دروي 151دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد مهاوش428738 152دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمر جاسم محمد429513 153دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمهند حسن ابراهيم48578 154دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسالم حامد عبيد480280 155دب

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمود محمد نجم429428 156إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرجمال سعد بندر47653 157إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرجبار محمد نهر47565 158إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعدنان احمد عبد429355 159إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرياش حامد عبيد502552 160إعدادي

ر429384 ر عايد حسير ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحسير 161إعدادي

ر عثمان533927 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرطه ياسير 162إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحسام حسن صدام248434 163إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراياد سليم عكيل48584 164إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكربشير غافل احمد47955 165إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرنمير محمود محمد533952 166إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرنارص احمد عواد557881 167إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمصطفر مظهور احمد265664 168إعدادي

ع480392 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحسام داود مرسر 169إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرشهاب احمد دلف480204 170إعدادي

ر علوان429406 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 171إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب عطاهللا داود48012 172إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد حامد متعب533931 173إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمر جواد كاظم480256 174إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعدي شاكر نصيف248401 175إعدادي

س قصي اسماعيل266121 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرادري 176إعدادي

وب عصمت رحيم248219 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراي 177إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمصعب سليمان مهاوش248487 178إعدادي

1ماجستير2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد نايف533943

2ماجستير2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمازن ثامر ضيدان47623

3بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرخالد عجمي مجبل265540

4بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد فليح نجم429540

5بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد سلمان هاشم480333

س مظهر حميد248430 6بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكران

7بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمؤيد كامل عبيد48595

8بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد خالد557838

9بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمصطفر ظاهر خلف248217

ر48679 10بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكركاظم احمد حسير

ام47559 11بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعادل طواري دح

12بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرماهر محمود محمد429600



13بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عيىس محمد48038

ر533941 14بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكريوسف صبح حسير

15بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمهند جاسم محمد533965

16بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرهادي جاسم نجم557868

17بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرغالب غازي جياد429415

ح480487 18بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفياض خضير داي

19بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرظاهر محمود كاظم47576

20بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمهند عبطان مجبل265621

21بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرزياد عزيز عبيد480326

22بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحسن احمد فرحان533966

23بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحبيب حمود احمد265753

24بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحسام عايد عداي47859

ور محمود محمد533940 25بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكران

26بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعالء مجيد عبيد480449

27بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسيف عجمي صدام47669

28بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرغزوان حميد كريم557862

ر عثمان48558 29بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرغزوان ياسير

ر47690 ر عايد حسير 30بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرامير

31بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرضياء عادل شحان429582

32بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد جواد كاظم480226

ر عثمان248398 33بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرماهر ياسير

ي عايد265633 34بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمازن ناجر

35بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن يونس عبيد248543

36بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحيدر فضيل رجة480356

37بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرواثق عبدالفتاح نايف533925

38بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرتوفيق محمود رجة48591

39بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرقائد جسام راشد533958

40بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحميد جاسم غانم248314

41بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكروسام عبدهللا احمد533935

42بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمهند حسن علي47962

43بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرنزار فيصل محمد48057

44بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرليث عجمي صدام47675

45بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمازن عبدالفتاح نايف533907

46بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي عبطان مجبل266086

47بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس اسماعيل480252

48بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرميثم ماجد كاظم265940

49بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرابراهيم زهير ضاري533930

ي47529 50بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعامر هادي صلير

51بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحسام نعمة عبد429519

52بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرغسان رجا شنييى533929

53بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعامر شاكر نوفل47825

54بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرضياء صباح علي48537

55بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرامجد حميد خليل265948

56بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي عباس533963

57بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعالء سلمان هاشم248411

58بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرساري عبدهللا عبد248497

59بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد احمد502765

60بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرامير احمد محمد429420

61بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمصطفر عزالدين محمد248535

62بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحارث رزاق دلف480401

63بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمظفر سلمان داود47711



64بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرقصي شاكر محمود533951

65بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد فرج محمد429553

66بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعثمان كامل محمد47774

67بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرخالد كامل عبيد48601

68بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفاروق سعيد احمد248260

69بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي كريم محمد248367

70بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد زعال480396

71بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكروليد حميد مجيد533953

72بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر ضيدان434509

73بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرنوري صباح علي48521

74بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد رشيد533946

75بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمر عادل نوفل47706

76بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمر فاضل جفال48608

77بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرشهاب احمد شالل48080

ر رشيد شعالن429463 78بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرامير

79بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمثير سلمان رياش265357

80بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسعد موس جراد429426

ر عثمان47844 81بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمروان ياسير

82بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراياد سعد كريم248438

83بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمصطفر اسماعيل خضير248538

84بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحسن هادي فرحان265520

ام480413 85بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحسام مزهر دح

86بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرشمد سعد شحان47986

87بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمثير ابراهيم محمود533901

ف265953 88بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمراد فاضل مرسر

89بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي محسن جارهللا480189

90بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن علي265394

91بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحمود شهاب احمد480486

ي248346 92بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفاروق سعيد صلير

93بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي خميس سعيد265076

ي480457 94بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرثابت هادي صلير

95بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حامد كاظم48674

96بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرصدام خميس سعيد265958

97بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمر خالد احمد480494

98بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمر سلمان داود47716

99بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمنير محمود فرحان248524

ام533967 ي دح 100بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرياش بلحر

101بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد كامل عبد265944

102بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحسام محمد كريم429556

103بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرظافر محمود كاظم47580

104بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرجالل حامد رشيد47885

105بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرابراهيم زامل محمود429399

106بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحمزة كريم محمد48542

107بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفراس عدنان محمود480324

108بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرضموي ابراهيم محمد480194

109بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد عبيد نجم266101

110بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرساهر ماجد حبتور429364

111بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي جعفر حميد47648

112بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرضياء مجيد حميد533910

113بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرهشام لطيف عباس48500

114بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحيدر سلمان داود47701



115بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرنارص عجمي صدام47720

116بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرباسم عداي رجة48025

117بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا كامل عبد265942

118بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعواد جاعد عناد48628

119بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد سعدون محمد248568

120بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعثمان حميد شعالن248639

121بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حميد كاظم47536

122بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاضل عيىس533939

123بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد429532

ي اسماعيل نواف47542
124بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحفى

125بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعالء نعمة مزبان502574

ر احمد عبيد248467 126بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمعيى

127بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمصطفر خالد خضير248688

128بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمود خليف احمد266012

129بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرقصي جاسم محمد480318

130بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرخضر مهدي عباس533964

131بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد علي جلوب248484

132بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحمد شهاب احمد480490

133بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرهادي عجمي مجبل248501

134بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرشاكر احمد طالل265614

135بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرطه صالح مهاوش248416

136بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعالء صباح علي480264

ر480211 137بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكربالل عالوي حسير

138بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي محسن عكيل48075

ح265160 139بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمر خضير داي

140بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمار زين محمد533957

141بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكربالل صباح عراك47678

142بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمود محمد شعيب47783

143بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكروليد يوسف خميس248570

144بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحاتم عبداللطيف حاتم429516

145بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد حميد عبيد248479

146بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكربارق خالد فرحان480305

147بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم احمد عبد248619

148بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد عبيد248512

سان علي248491 149بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمهند اح

150بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسالم احمد عواد47974

151بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرهيثم عودة حسن248540

152بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد سعدون محمد265374

153بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحيدر حمود احمد480437

ر248458 154بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمصطفر صبح حسير

155بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعدنان داغر يوسف265936

156بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرهادي حامد شحان48022

157بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرجاسم هادي فارس47597

158بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح علي48618

159بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكروطبان داغر يوسف265937

سان شهاب248310 160بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرهادي اح

161بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرهيثم ياس عثمان47695

162بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن صباح علي48534

163بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرهيثم عباس عبدهللا234279

ي480293
ر باسل غير 164بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمعيى

165بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم خليل248395



166بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي خالد هاشم248427

ر480245 167بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرخالد علي حسير

168بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي عزيز علي265105

ر جاسم محمد533961 169بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرياسير

170بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد عيىس محمد265960

ي248413 171بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد عبدهللا خير

172بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرساهر فيصل حمود265982

173بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرقاسم صادق مجبل248363

174بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكروليد خالد نارص47944

175بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرليث سعد احمد248267

176بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرضيغم كامل سليمان480463

177بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد ياش خضير533917

178بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرتوفيق جمعة حسن266074

179بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرقاسم هادي فارس47604

180بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل كاظم47870

181بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد كامل دلف480407

182بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالعظيم ظاهر خلف48647

183بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرصهيب جمال حمود480370

184بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم سعدون محمد265367

185بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرقحطان احمد خالد557845

186بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرهيثم ابراهيم خليل248396

187بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرباسم حميد خميس265116

188بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمنذر رحيم احمد266092

189بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرجمال ستار جبار47544

190بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراكرم كامل سليمان480466

191بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرصفاء محمود عباس248321

192بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعالء طالب عباس429457

193بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمر محمود عليوي47519

194بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرثامر جاسم غانم265658

195بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرايهاب حسن عليوي248574

196بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعثمان نوار احمد265648

197بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن خالد عايد434545

198بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكريحير فزع طراد248592

199بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراياد صالح كاظم248681

200بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفراس فاضل محمد533936

201بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرامير فير فرحان248270

202بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفارس عامر محمود480435

203بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق احمد عبيد533960

204بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرقتيبة محمد عبد48083

205بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد صباح علي48530

206بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمصطفر فرحان كطر480223

207بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحاتم فرحان خليف480260

208بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسامر فالح عبيد502754

209بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرصالح حامد صالح47629

210بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكروسام سهيل مشعان48052

211بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكريوسف زامل محمود480284

ي حلوص48640
212بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرنبيل غير

213بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز جمال عبد248613

214بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرامير يحير علي47904

ر كواد434573 215بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكررسول حسير

216بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد كريم عباس533922



لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرزياد عبيد فدعم48006 217دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحسام سهيل مشعان48045 218دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرجالل هادي مطلك502669 219دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد مجيد عبيد266080 220دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسعد هذال حميد429391 221دب

ر كواد47980 لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعباس حسير 222دب

ام47549 لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد طواري دح 223دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي كامل محسن533933 224دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم رشيد كريم48029 225دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرهشام كريم محمد557720 226دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي محمد طالل502638 227دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسعدون شاكر محمود47970 228دب

ح265979 لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد خضير داي 229دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد مجيد محمد533949 230دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم صدام480379 231دب

ام265095 لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفالح صبار دح 232دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد علي مزهر533896 233دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح عبد533956 234دب

ي احمد248354 لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسعد ناجر 235دب

ر248279 لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرصالح فالح حسير 236دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمر كامل محمد47780 237دب

ر علي سعيد434574 لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحسير 238دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمر صالح سالم248606 239دب

ام47552 لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق طواري دح 240دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراشهاب خالد فرحان47936 241دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرخليل احمد دلف248661 242دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرباسم صادق مجبل265970 243دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرليث صباح احمد434513 244دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعماد صباح عبيد248343 245دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عبيد مطلك480311 246دب

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرضياء محسن عكيل48067 247إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمعتصم عيىس محمد265964 248إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمصطفر جاسم صدام480385 249إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حافظ فاضل502603 250إعدادي

ر محمد47613 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرطالل ياسير 251إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرطارق عماد محمود248330 252إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسيف فاضل جارهللا434576 253إعدادي

ي اسماعيل265995
ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد حفى 254إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكريحير شاكر عبد266023 255إعدادي

ر علي557798 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 256إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمود سعد محمود533903 257إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكريحير نصير ضاري47639 258إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكررسول حامد فيصل265486 259إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي جميل طالب557818 260إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمر احمد غانم557811 261إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد عباس فاضل533955 262إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم نعمة265972 263إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكربكر فليح صالح265778 264إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمعاذ احمد نوفل429440 265إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرليث نض احمد502792 266إعدادي

س عدنان جاسم533959 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكران 267إعدادي



ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرضاري زياد خليف480359 268إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرايمن عمار عبيد265184 269إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحميد سعد محمود480229 270إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبيد نجم266115 271إعدادي

ر480350 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر علي حسير 272إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبد محمد429591 273إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرياش عمار كامل248318 274إعدادي

وب عرمش فرحان480448 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراي 275إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفاروق سليم حميد502547 276إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد حسن علي248659 277إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرهمام احمد اسماعيل265525 278إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد جمال ضاري48622 279إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن خالد كعيد557803 280إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرخالد محمود عايد265629 281إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي محمود ظاهر533921 282إعدادي

ر حبيب مجيد480257 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرياسير 283إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي عبد عبدهللا429434 284إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمعاذ احمد عبيد248508 285إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمود توفيق محمود265929 286إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكربالل عيىس عباس280120 287إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمر رحمن خضير533902 288إعدادي

ب حميد رشيد533886 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرادي 289إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرجالل سمير ياش480218 290إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرصديق رائد مجيد248470 291إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكربكر وليد سالم265496 292إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد رائد محمود429410 293إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمران يونس عبيد248521 294إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فاضل كاظم480442 295إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسالم عداي مهاوش47863 296إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكررعد حامد ثامر265985 297إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمصطفر طالب فرحان265135 298إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكربكر سلمان حمد429446 299إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد صالح عبدهللا265380 300إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعثمان شاكر محمود429595 301إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكريحير حبيب مجيد502550 302إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرابراهيم حميد مجيد533954 303إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي كريم عباس533892 304إعدادي

ش265280 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمنذر مزاحم دروي 305إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسعد حمزة ساجت265124 306إعدادي

ر265729 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرزياد فالح حسير 307إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعثمان عدنان محمود480321 308إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرخوام حامد متعب248291 309إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرنزار وحيد كريم48062 310إعدادي

ر557807 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفاروق عالء حسير 311إعدادي

وب رحيم احمد266078 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراي 312إعدادي

ر434533 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفاروق طاهر ياسير 313إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفارس خالد ثامر47836 314إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد جمال سعد265945 315إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعثمان عبد عبدهللا502749 316إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد سالم صالح429498 317إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن توفيق شحان533934 318إعدادي



ون رشيد شعالن265701 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمام 319إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكركرار خالد احمد480290 320إعدادي

ر عثمان48571 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسفيان ياسير 321إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمعاذ سعد حميد429480 322إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعدنان احمد خالد533621 323إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرواثق مظفر عباس524353 324إعدادي

هللا داود محمد434554 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرخير 325إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمود كريم ضاري265946 326إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرخلدون متعب محل429561 327إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالستار محمود ثروي557872 328إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرزيد نض احمد533893 329إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمثير سعد كريم248679 330إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمار خالد احمد502781 331إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكردرع سالم سليمان434546 332إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي حميد طليب533883 333إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد سعد صالح248504 334إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرنزار حافظ فاضل480480 335إعدادي

سان شهاب266045 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرغانم اح 336إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسفيان هادي اسماعيل434542 337إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحامد شهاب احمد480488 338إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد عودة محمد429467 339إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمصطفر خالد عبود502570 340إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعباس سالم علي265384 341إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراسامة محمود خميس502808 342إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحمزة عدنان علي248692 343إعدادي

وب اركان فاضل266087 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراي 344إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد عادل احمد480241 345إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالملك اياد كريم248351 346إعدادي

ش265339 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر سعدون دروي 347إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرغزوان قحطان علي248409 348إعدادي

ر خالد كاظم533888 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمعيى 349إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمود نضال محمود265232 350إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم عطاهللا داود47850 351إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعماد عداي مهاوش47855 352إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسالمة عبطان مجبل434531 353إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمود علي عودة248562 354إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكريحير فرج محمد533962 355إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد توفيق محمود265961 356إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرماهر داود محمد48545 357إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبد حامد صالح265932 358إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسفيان مجيد عبدهللا265681 359إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي فالح جاسم557831 360إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد فالح شالل48664 361إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرطه ظاهر حنفيش502625 362إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرنورالدين عدنان علي266052 363إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمر عدنان محمود429451 364إعدادي

ر533915 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم حسير 365إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حامد كاظم265296 366إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد عمار محمود265672 367إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحيدر احمد عبد47873 368إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرابراهيم احمد عبد266030 369إعدادي



ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالمنعم حامد كاظم265302 370إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد عبيد ابراهيم265712 371إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي ربيع حمدي502774 372إعدادي

ر قاسم راشد533942 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحسير 373إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرخالد عودة محمد47890 374إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفاروق عامر محمود502593 375إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعالء فرحان كطر533920 376إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرصالح طالب عباس502771 377إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكررشيد حامد شعالن266029 378إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكربركات خضير غانم248588 379إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمر علي عواد557820 380إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرايمن سالم راشد533945 381إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكربركات سعد سليم48673 382إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرابراهيم فالح نجم48072 383إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكربركات صادق مجبل48611 384إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد عايد خلف533909 385إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم فالح عبيد502535 386إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد خالد احمد480492 387إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمهند خالد كاظم265534 388إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكريوسف نارص كركز480232 389إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق جمال عبد266027 390إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالملك عباس فاضل265587 391إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمر شاكر عبدهللا533904 392إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرامير مهدي صالح265603 393إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسليم كريم علي480287 394إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفارس يحير غانم502565 395إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمر يونس محمد48556 396إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكررعد داغر يوسف533897 397إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعلي طالب نجم429506 398إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمسلم ساير عبدهللا533895 399إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدهللا يونس محمد429494 400إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكررعد خالد محمد557791 401إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد خزعل عبيد248339 402إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد هاشم248327 403إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق سالم حميد265316 404إعدادي

ام266089 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرجالل ثامر دح 405إعدادي

ر شاكر محمود502654 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحسير 406إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرطالل حامد رشيد265513 407إعدادي

ام265956 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمازن وهب دح 408إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرهشام صالح جاسم429486 409إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكربالل حامد رشيد266065 410إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرصالح جياد عبد248441 411إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد434555 412إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرابابكر خزعل عبيد248383 413إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسهيل عبدهللا سهيل47914 414إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكربكر رحمن سعد502597 415إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمر عبد حميد429491 416إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرقيس عدنان علي266049 417إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرزياد حميد طالب533926 418إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسفيان ستار محمد266105 419إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حميد اسود480270 420إعدادي



ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرصادق حافظ محسن480196 421إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد عليوي47523 422إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرزياد طارق سعد47842 423إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمروان رافع احمد533898 424إعدادي

ر محمد عبد266025 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحسير 425إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكروسام حسن عليوي278805 426إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمعاذ مثير عدنان248264 427إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد سعد محمود502795 428إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمود حمزة عمران480296 429إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد مجيد محمد533891 430إعدادي

ر480339 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحسام عالء حسير 431إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرقيس خضر حميد434558 432إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرطه محسن عكيل48076 433إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمصعب مجيد فهد480482 434إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر سعود غزال502582 435إعدادي

ر266095 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرصهيب زياد امير 436إعدادي

ر533916 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكربالل قاسم حسير 437إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعصام عمار كامل557849 438إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمصطفر مصلح حميد265743 439إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرنمير فير فرحان480444 440إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمشتاق صادق احمد48650 441إعدادي

س وليد مجيد533899 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكران 442إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعمار حافظ فاضل480475 443إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعبدالملك زامل محمود480282 444إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرمحمد زبن محمد480238 445إعدادي

ور خالد فرحان48000 446ماجستير2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكران

ش عبد47588 447بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد دروي

448بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرحامد محمود احمد248698

449بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرتوفيق محمود احمد47571

ر نايف480248 450بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

451بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكررعد جاسم محمد248436

452بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراحمد اسماعيل عبد47967

453بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرستار محمد ضبع480295

ر248277 لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرستار ابراهيم حسير 454دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرعدنان داود لباج248406 455دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرصدام حمزة عمران480299 456دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكراركان فيصل مرعي265969 457دب

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرزياد هادي صالح47700 458إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرثاير حميد عبدهللا533911 459إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرريحان اسماعيل عيفان429535 460إعدادي

ي248685 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرفاضل حايف صليير 461إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكررحمن داود لباج266070 462إعدادي

ر علوان248610 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسامي حسير 463إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرسالم نعيم رشيد266034 464إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادذكرهاشم محمد عبطان248371 465إعدادي

1بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادأنيىرحاب يوسف صالح557869

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالخالق حبيب266054 2دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادأنيىشى فاضل صادق480186 3دب

لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادأنيىنوال خليبص عبدهللا480417 4دب

1بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادأنيىرانية سعد كريم248676

2بكالوريوس2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادأنيىسيناء محمد كامل533882



لوم2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادأنيىميناس احمد كامل480477 3دب

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادأنيىميعاد يوسف صالح533881 4إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادأنيىسحر سعد عبيد557880 5إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبدهللا خضير265473 6إعدادي

ر عثمان265143 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادأنيىمروة ياسير 7إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادأنيىغفران كامل محمد265965 8إعدادي

ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادأنيىنريمان فليح صالح266112 9إعدادي

ى محمود نارص553475 ة2/ اليوسيفيه 172125الكرخ-بغدادأنيىبرسر 10إعدادي

1دكتوراه2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد عبد عبدهللا255828

2ماجستير2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراسامة عدنان سلمان454384

3ماجستير2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرايهاب عدنان سلمان454387

4ماجستير2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمؤيد مجيد حميد454373

ر454823 5ماجستير2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمروان فاضل حسير

6ماجستير2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكررافد خالد علي18496

7بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعباس عبدالزهرة عزاوي454421

8بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرامير حمزة محمد256978

ر علي454395 9بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعباس حسير

10بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمود عباس خضير454207

11بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد غازي صكب454247

12بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعماد سلمان داود501360

13بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمود تركي يوسف454279

14بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرصالح منصور غالب257605

15بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرغازي عبيد علي257053

16بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرجاسم عبدالصاحب جاسم256461

17بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحي سعدون محمد454475

18بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسعد خضير حسن255837

19بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرهشام لطيف داود454256

20بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعماد عبيد حمد454427

21بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرابراهيم صالح سعد443471

22بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرقيس احمد عبد18059

23بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكروسام شاكر نصي454274

24بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرنعمة اسمر سويدان425371

ر علوان425897 25بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرموس حسير

26بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراسماعيل عبدالمحسن خضير257557

27بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد سماوي فاضل501461

28بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرداود زيد ابراهيم256083

29بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعماد خضير حمد256448

ل محمود454520 30بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرلطيف داخ

31بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرطالب حبيب علي454163

32بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسداد صكبان عودة501525

33بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد عبد عباس246958

34بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرناطق نعمة علي18912

35بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسمير محسن نوار454608

36بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير عباس454154

ر جهاد فاضل257586 37بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرامير

38بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرابراهيم مطلب فارس541948

39بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرفراس فواز سعدون18935

40بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسلوان صكبان عودة425527

41بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراسماعيل خليل ابراهيم425435

42بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمرتصر سعود علو257535

43بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعدنان جاسم محمد18544



44بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكربشير علي عبيد454203

ر حميد شالل454116 45بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحسير

46بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرياش محمد عبدهللا257323

47بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرصالح عاشور جاسم255904

48بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراسامة احمد نايف454243

49بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحسام عبدهللا محمد18483

ر اسماعيل425874 50بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

51بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرهادي جبار جاسم501503

ي شاب18208 52بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرفهد ناجر

53بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد شاكر محسن425941

54بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمار هادي خضير18262

55بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمثير رحيم لطيف454252

56بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد عداي خليل255906

57بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرفؤاد مجيد رشيد443558

ي256105 جر 58بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد عاصي شر

ر425487 59بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسير

60بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد نوفل اسماعيل256388

61بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرفاضل عداي سعدون18900

62بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان احمد257685

63بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدهللا كريم454218

64بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرخلدون سعدي فياض256088

65بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرزياد طارق نعمة454867

66بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعالء عطيه عبدهللا18179

67بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعود علو246603

68بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرواثق جبار سعد256471

ر عبيد257612 69بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

70بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي فالح ابراهيم255783

71بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرشمد محمد كاظم257512

72بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم محمد454755

73بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد كريم كاظم454330

74بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحسام محمد عباس454221

ر عبدالكريم كامل18520 75بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمعيى

76بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرشمد صكبان عودة454107

77بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعدي لطيف داود19527

78بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسامر صكبان عودة501531

79بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحاتم كريم عبد454189

ر454169 80بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحسن عالوي حسير

81بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرفالح عبيد حمد255707

82بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعثمان احمد جاسم454121

83بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكريوسف رياض فاضل425464

84بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسالم هيثم خضير501316

85بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكروسام عبدهللا محمد18477

86بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرزيدون سعدي فياض425347

87بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرقيس عبد ابراهيم425535

88بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد عبد فياض454775

89بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكربشار نجم عبدهللا454381

90بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمار عبد حسن454183

غام احمد كريط454166 91بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكررصر

92بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسيف محمود عايد18278

واج محمد عبد454779 93بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرام

94بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد كاظم محمد18079



95بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمر فاضل كامل257711

96بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمروان عدنان محسن454352

97بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعالء محمد سامي18318

98بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم عبد454554

ر علي18154 99بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرضياء ياسير

100بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكررافد حاتم عايد19560

ر فالح حسن501181 101بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحسير

102بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر عزيز سعدون18368

103بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرضياء خليل مخيلف256015

104بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحامد عبيد جايد454580

105بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمروان مراد عجاج425918

106بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكروائل محمد خميس18978

107بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمر عباس فاضل425982

108بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرصفاء خميس عبيد501381

109بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكروليد فارس محمد552524

ر حنون454201 110بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرطه ياسير

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرطه عبدالزهرة عزاوي255998 111دب

ر حنون هيدي501429 لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحسير 112دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي عبد عبدهللا256055 113دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرقاسم كير نارص245186 114دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرجبار حسن علوان501272 115دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكريحير ساجت الحج18442 116دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراثير علي عبيد256475 117دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرضيدان خليف جاسم255896 118دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم عودة454114 119دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرهيثم عبد عذاب425957 120دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرجمال فضيل حمد425412 121دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرباسم عبد عذاب257678 122دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمود عايد مشعل257487 123دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق خليل مخيلف256218 124دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرفؤاد محمد شحان454241 125دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراسماعيل مزاحم خليل426012 126دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكررزاق حمزة علي256490 127دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرامير جليل ابراهيم18356 128دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرخالد خليف جاسم425963 129دب

ر ابراهيم فيصل257595 لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرفلسطير 130دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمود محمد عبيد18331 131دب

يل كنهوش246583 لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرهشام دخ 132دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمثير كريم عبد454185 133دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد سامي فاضل18324 134دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكررياض خليل جدوع19342 135دب

ي اسماعيل ابراهيم18197
لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحفى 136دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرهشام مهدي طه19516 137دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرصباح فاضل خضير429421 138دب

ر نوار501392 لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرضياء حسير 139دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكروسام عبد ابراهيم501386 140دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمار صكر علي18946 141دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعماد غالب عباس19534 142دب

ي مرزة19594 لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحمزة صير 143دب

ر نوار19602 لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرصفاء حسير 144دب

ي خضر18300 لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمر ناجر 145دب



لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد عبد ابراهيم501551 146دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكريوسف ابراهيم احمد19433 147دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحامد نوفل اسماعيل245972 148دب

ي245913 لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل حماد 149دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكربشير جليل ابراهيم18363 150دب

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحامد مرشد عويد454192 151إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرانعيم عليوي كلي256997 152إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرهادي منصور صخيل535500 153إعدادي

ر علي سلمان18175 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرياسير 154إعدادي

ر جاسم محمد454110 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرياسير 155إعدادي

ر443500 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراثير يوسف ياسير 156إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد محمد18490 157إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكريونس ابراهيم احمد256141 158إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي زامل نايف454144 159إعدادي

1ماجستير2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي احمد جاسم454500

2ماجستير2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحماد محمد عالوي257743

3ماجستير2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمر صالح عاشور256377

ر18997 4بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرزياد عباس حسير

5بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرليث كاظم حسن257065

6بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراسامة عودة عباس246248

7بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد خليف عبد257314

8بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا عباس159835

9بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبود محسن257671

10بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرخضير فالح حسن454797

11بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي محمود تركي454267

12بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرخالد حاتم عناد454193

13بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد مجول عبدهللا454410

14بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح علي19326

15بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرياش صالح حسن18953

16بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي لطيف داود454235

17بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرخليل عداي خليل255927

18بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد جدوع خضير501322

19بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراثير عبد عبدهللا257279

20بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعالء محمد خليل18186

21بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكربكر طارق خضر454452

ر كاظم حسن257250 22بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحسير

23بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرصهيب جواد كاظم18452

24بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر حمد سلمان19472

25بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد طه حنون454801

26بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرنمير هادي خضير18270

27بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد عبد425948

28بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراياد كامل محمد256390

29بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد ياس خضير18972

30بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا خضر علي257571

31بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصعب كريم اسمر246686

32بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرهارون امجد محمد257306

33بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحسام حامد ابراهيم255947

34بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكروائل عبد ابراهيم425548

35بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكررسول محمد عبدهللا18110

36بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان حسن246097

37بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحمزة خميس عبيد19507



38بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعثمان عداي خليل18448

39بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرشهاب احمد عبدهللا18051

40بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحيدر ابراهيم احمد19578

ر هويدي18511 41بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكربهاء حسير

42بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرفراس كريم كير454264

43بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرصهيب اسماعيل خليل257639

ي256098
ى

ف 44بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي عاصي شر

45بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد خضر عبيد19605

46بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالوهاب احمد454766

47بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحازم حامد يونس18438

48بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسيف حميد فارس529632

49بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعالء خضير حمد454364

50بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعثمان محمد حسن18388

51بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرخلدون حميد سعدون256989

52بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمثير مهدي خضير18225

53بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد طه حنون255989

ر علي19630 54بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسفيان حسير

55بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرفراس هادي منصور18056

56بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسيف حسن سلمان19524

ي19549 57بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد باسم هاد

58بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرصدام عبداالمير جير255829

59بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمالك حميد عبد18066

60بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي محمود خليل425554

61بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد مراد عجاج454595

62بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد حمزة عويد257736

63بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدالواحد محمود مراح257035

64بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر عزيز مشجل454377

65بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد محمد18993

66بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدهللا محمد246566

67بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب خميس عباس19475

68بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرقتيبه عبد ابراهيم454237

69بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرامجد جمال عجيل256966

70بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد عيىس501337

71بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرطارق حميد عبد19490

72بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرفاضل نجم عبد257676

73بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير حمد454361

74بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسعدي حمد عبدهللا257388

75بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي محمد429338

ر عسل425505 76بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالحسير

77بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرانمار قاسم اسماعيل454357

78بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل خضير257285

79بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمظفر نعمة نجم425890

80بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرابراهيم حاتم جودة539925

81بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكروهاب جبار سعد454783

82بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد257719

83بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعباس ماجد عيدان443550

84بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد حامد عجيل256982

85بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمر ياس خضير501451

اس خضير نوار18579 86بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرنير

87بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد خميس حسن454487

88بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدهللا حمود18460



89بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرأمجد بحر عبود18167

ر عبدعلي454436 90بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرليث حسير

91بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد هادي منصور18431

92بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرصدام معادي عبدعلي245857

93بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرماجد حاتم عايد18311

94بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكريوسف عباس علي454233

95بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكركريم زياد كريم18097

96بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي خضير255709

ر هاشم425403 97بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرقيض حسير

98بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرماهر سعدون سهيل246473

99بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد صباح لطيف257724

100بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسيف كريم خضير257589

101بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرهشام عبدهللا محمد18466

102بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرخلدون امجد محمد18284

103بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالكريم كامل18532

104بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمر حامد عباس19001

105بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرابراهيم هادي محمد501510

ر454172 106بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرصكر عباس حسير

107بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد عوده425904

108بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكررزاق وعد سعد255860

109بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد جمال عجيل257202

110بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح يوسف431283

111بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرهيثم فاضل عباس18104

ر علي18941 112بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمر حسير

113بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود مراح257030

114بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرالياس خضر عبيد255958

115بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرشمد حاتم محمد245245

116بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرليث قاسم عاصي246302

117بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس عبدالزهرة454415

118بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم عودة256486

119بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسلوان اسعد عالوي256482

120بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي داود سلمان19568

121بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرفالح عباس احمد18560

122بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرخالد طايس رشيد454854

123بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراياد عادل خالد246138

124بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرماهر علي ضبع454506

125بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد لؤي محسن246616

126بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمر عباس خميس256462

127بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمهيمن خالد ابراهيم257708

ر عليوي257330 128بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

129بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرلؤي محمد حسن18212

130بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرغسان مالك نايل256237

131بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسليم قاسم محمد245522

132بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرفاضل عباس فاضل256001

133بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا خليل جدوع256229

134بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرنورس هادي خضير18273

ر سعد454547 135بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

136بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد طايس رشيد454831

137بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد خميس ابراهيم19663

138بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم فياض513644

139بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم اسمر255798



ر علي501416 140بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرايرس حسير

141بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرامجد عباس علي454883

142بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحمد كامل حمد425356

ر عبدعلي454438 143بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرغيث حسير

144بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسيف عباس احمد18565

145بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكروسام وعد سعد256370

146بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي سماوي فاضل501456

147بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرغزوان مهدي محسن454583

ر454198 148بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكروسام هاشم حسير

149بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكررائد سعدون مهدي245810

ف نزار علي19033 150بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراشر

151بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرفالح ماجد علي501278

152بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكربشار طه ضاري19423

ي مصلح256079 153بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالنير

154بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرهيثم حسان علي257598

155بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد هادي محمد501516

156بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسفيان اسماعيل خليل257635

157بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكروسام جبار سعد257199

158بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمهند مزاحم خليل425362

159بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراسعد شاكر محسن425976

160بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرطارق جبار نسيم454246

ر فرحان501306 161بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

ي زغير19511
ر

162بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد صاف

163بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمروان كاظم حسن257207

164بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكربهاء عبيد موس19009

165بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي نارص عليوي454442

166بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد عاشور عبيد256111

167بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرهذال سعد محمد255832

168بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراركان كامل محمد256393

169بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكريحير محمد عبدهللا18114

170بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراسامة فواز سعدون19540

171بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرامجد مزاحل خليل18457

ي256951 172بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمهند صالح هاد

ر18989 173بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرصفاء عباس حسير

ر عدنان حسن257660 174بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرياسير

175بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرليث محي خضير245794

176بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرهيثم يوسف عبد18960

177بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرنوار جاسم نوار19518

178بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرابراهيم رسمي غانم19330

ي257580 لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرشهاب احمد هاد 179دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكربارق جبار نسيم425384 180دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرشمد حميد جوهر257546 181دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكربالل حسن عباس18072 182دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرلطيف رحيم لطيف501202 183دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمر خضر علي501300 184دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكررعد سامي داود255840 185دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد علي محمد19466 186دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرريكان نعمة طلب425911 187دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرماللك حميد خليف454335 188دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكربسام عبدهللا محمد18470 189دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد سعد محمد454826 190دب



لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكربارق علي اسماعيل425330 191دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمر عطية خضير18219 192دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي نعمة نجم425881 193دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرصالح عباس احمد19575 194دب

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرجعفر احمد حسن501293 195إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فاضل كامل246312 196إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرياس باسم عبد257668 197إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر حامد كشمير257260 198إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعثمان احمد عودة443407 199إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمر قاسم خضير443462 200إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرايهاب محمد جعفر443420 201إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحمزة علي محمد18256 202إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حامد عبيد443508 203إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكررسول رياض خميس18344 204إعدادي

ور ماهر خميس454860 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكران 205إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكررامي باسم عبد257654 206إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي خضير245378 207إعدادي

ر فاضل عباس18194 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحسير 208إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكريوسف حميد رشيد245685 209إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكريونس مطرسر مهدي257575 210إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرياش عامر عبد257526 211إعدادي

ر علي246526 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير 212إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عباس فاضل257245 213إعدادي

ر18252 ي علي حسير
ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكررديير 214إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ندة ساهي454179 215إعدادي

ر501161 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد ياسير 216إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمشعل عيىس عايد18148 217إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحمزة جبار كمون18235 218إعدادي

ي حميد257021 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد خضير 219إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم لطيف454261 220إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحيدر محمد عبيد264398 221إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن صالح حسن257214 222إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر جمعة عبيد501287 223إعدادي

ور صباح حلو473471 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكران 224إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرقتيبة زياد خضر18140 225إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسالم خليف عبد256041 226إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد يوسف عبد18986 227إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرامير حاتم عايد257729 228إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز عامر منصور255983 229إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال عجيل256958 230إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل سعدون245895 231إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدالملك صالح محسن454569 232إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعزالدين عماد خضير256453 233إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم علوان19496 234إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسالم ماجد علي256496 235إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن محمد443374 236إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمهند ياس خضير245397 237إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا احمد عبدهللا19625 238إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا نعمه كاظم257692 239إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكربراء محمد خميس246289 240إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعباس محمود عباس245193 241إعدادي



ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد قيس احمد18296 242إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرايمن خضر نصي245493 243إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم محمد257700 244إعدادي

ي يرس443496 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرايمن ناجر 245إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمر احمد خضير443433 246إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرابوبكر نعمة نجم454613 247إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرياش ميثاق جوهر245752 248إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرضياء محمد سامي19483 249إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرحمن عباس256036 250إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرستار رسمي غانم19505 251إعدادي

ي249341
ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحسن عبدهللا صحر 252إعدادي

ر احمد عبد18550 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرامير 253إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرماجد جهاد عجاج454603 254إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمر فاضل حمود245980 255إعدادي

ر ياس خضير501355 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحسير 256إعدادي

ر هويدي501189 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمرتصر حسير 257إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالستار خضير19480 258إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد نعمه كاظم257698 259إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد خليفة حمزة246401 260إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرفراس خضر ضاري245764 261إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا رياض جاسم18535 262إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد خضر عبيد19599 263إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي كريم عبيد257618 264إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم حمزة429198 265إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكربارق نعمة اسمر429367 266إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكريوسف مطرسر مهدي425512 267إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدالواحد محمد كاظم257537 268إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد عادل رحيم256398 269إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرايمن علي جسام501168 270إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد نوار454138 271إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد وعد سعد256222 272إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكروليد خالد فرحان19543 273إعدادي

ي شاب246308 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق ناجر 274إعدادي

ر علي246534 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 275إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرايمن احمد مجيد454875 276إعدادي

ر256404 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمر ثامر حسير 277إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد نارص عبدهللا18348 278إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكريعقوب حامد شاكر501185 279إعدادي

ر علي454127 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكربهاء حسير 280إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدالحافظ رياض غركان539924 281إعدادي

ي454159
ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمهند رحيم هاتر 282إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسامر شهاب احمد454214 283إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمود طه حنون257228 284إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد طالب سالم19621 285إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسيف حامد عطية454540 286إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمر جبار نسيم425395 287إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكروسام احمد تركي246242 288إعدادي

ر256399 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكريعقوب ثامر حسير 289إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي نجم عبد246339 290إعدادي

ر حميد501214 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 291إعدادي

يم عليوي245901 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكروسام ارح 292إعدادي



ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمزاحم محمود كاظم18123 293إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمقداد جير يوسف246174 294إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرهارون سعدي فياض245451 295إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدالملك فالح عباس425928 296إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمر خالد محمود18904 297إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد فيصل ابراهيم257646 298إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن سماوي فاضل18421 299إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمر محمد احمد18339 300إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسلطان خالد فرحان501348 301إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعباس فضيل حمد429186 302إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم خليل501439 303إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرهشام طايس رشيد443378 304إعدادي

ر454844 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا صالح حسير 305إعدادي

ر عبود425998 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعيىس ياسير 306إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعثمان صالح عاشور255849 307إعدادي

ون سعدي فياض245405 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمام 308إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم خضير443453 309إعدادي

ر443518 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرقتيبة صالح حسير 310إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكريوسف سلوم حميد429292 311إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد داود256074 312إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمثير جمعة خليل245723 313إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل ابراهيم256444 314إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسفيان محي خضير257017 315إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعمر خليف عبد257012 316إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر فيصل ابراهيم454574 317إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرساجد رحيم علي454814 318إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا صباح علي454589 319إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكربالل علي فالح501445 320إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد يحير جوهر256132 321إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكركرار حيدر هويدي454512 322إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح حسن257220 323إعدادي

سان عيىس عايد257625 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراح 324إعدادي

ور محمد عباس256005 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكران 325إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد عماد خضير245344 326إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر مراد عجاج256214 327إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراثير احمد علوان19500 328إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرقاسم احمد عبد18305 329إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحكيم سعيد مجيد19536 330إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعباس فاضل موس256971 331إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد صالح يوسف454124 332إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرصفاء عاشور عبيد425496 333إعدادي

ر حميد245953 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير 334إعدادي

ر علي18046 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكركرار حسير 335إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسيف طالب محمد245823 336إعدادي

ر443399 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحكم عبد ياسير 337إعدادي

ر علي245986 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدالعظيم ياسير 338إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد قاسم حنتوش245161 339إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرامير محمود خليل536912 340إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن مجول عبدهللا443447 341إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمود علي محمد255992 342إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرسمير حمزة عبيد18503 343إعدادي



ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرجالل علي محمد255935 344إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير عباس18231 345إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر فوزي علي246145 346إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرقيض ماهر خميس443367 347إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعبدهللا مجول عبدهللا257690 348إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمالك رحيم علي454149 349إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمصطفر يوسف عبد454457 350إعدادي

351بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرصالح عيد عبد19020

352بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعماد حميد شيحان425425

353بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم عبيد18377

ر ربيع حميد19350 354بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرحسير

355بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرقيس عبد عذاب19028

ر محمد19618 356بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد حسير

357بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرابراهيم حميد عبد443486

358بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكررائد عويد شيحان18135

359بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعباس محسن علي19462

360بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكريحير جودة هاشم18291

361بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرجمال عيد نجم454494

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرخليف عبد عبدهللا255813 362دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرصباح خليل جدوع19554 363دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكررشيد مجيد رحيم255873 364دب

ر سعد257173 لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكركاظم حسير 365دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد257501 366دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعناد مجيد رحيم257294 367دب

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعدنان شحان عبدالعزيز18085 368إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرمحمد علي طارش18192 369إعدادي

ر علي18413 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرعالء حسير 370إعدادي

ر454310 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادذكرقاسم كرمان حسير 371إعدادي

1ماجستير2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىعهود كمير هليل257234

2بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىامنة رحيم عباس255911

3بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىعروبه عبيد شيحان454103

4بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىندى كريم عبدالرحمن256205

يا صبيح مظهر541950 5بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىدن

ي19609
6بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىنوال عبدالرزاق ماصر

نا جدوع خضير501231 7بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىدي

ر حنون552530 8بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىبلقيس حسير

9بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىاشاء طه حنون501311

ر حنون18382 10بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىكوثر حسير

11بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىايالف هادي محمد552511

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىزينة مهدي خليف18127 12دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىشيماء جاسب خضير18572 13دب

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىهاجر عبد علي454808 14إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىاسماء فخري جميل255939 15إعدادي

1ماجستير2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىاالء طه حنون18395

2ماجستير2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىجنان عويد شيحان454528

3بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىعذراء احمد ابراهيم18965

4بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىبلقيس جهاد فاضل255880

ر هويدي454760 5بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىهديل حسير

6بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىسجا نجم عبد256022

7بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىنور خضير جدوع256362

8بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىشهد جاسم عبدالصاحب257551



9بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىاشواق نصيف جاسم256502

اس عودة علي18575 10بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىنير

11بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىمها جواد كاظم19564

12بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىهاجر خضر عبد255952

13بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىصبا فاضل كامل19628

14بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىسيناء حازم نعمة256047

ر حسن محسن443491 15بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىيقير

16بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىاقبال محمود جدوع454447

17بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبدالخضر عباس454535

18بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىرسل حسن محمد454819

19بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىرشا كريم كاظم454323

20بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىزينب عدنان عبدالمحسن454470

21بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىوسن عباس فاضل257267

22بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىنضال عباس فاضل429323

23بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىدعاء عبيد موس19014

24بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىسارة عاشور عبيد425338

25بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىهبة صباح جهاد19006

26بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمود مراح257049

27بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىورود احمد عبد18555

28بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىاالء عداي خليل255919

29بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىمروة كريم كاظم454319

ر عبيد425864 30بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىنور حسير

31بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىهند خضير سليم501297

32بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىسعاد عباس كاظم454789

33بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىجنان جهاد عجاج257193

34بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىنور كاضم عبدالستار501400

35بكالوريوس2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىهاجر حسن حنون18524

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىخلود خميس ابراهيم246218 36دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىهدى رعد عبيد454236 37دب

لوم2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىنور عماد سلمان257650 38دب

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىمروة حاتم محمد454564 39إعدادي

ر علي19607 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىهدي ياسير 40إعدادي

يا باسم عطية255915 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىدن 41إعدادي

ر عباس257517 ة ياسير ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىامير 42إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىصبا نجم عبد246118 43إعدادي

الص عبيد عايد257158 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىاخ 44إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىرسل صالح نعمة454400 45إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىفاطمة نايف صالح257507 46إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىخديجة عادل خالد245746 47إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىمنتىه قاسم عبد18158 48إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىورود صباح خليل246503 49إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىاية قصي مرشد257335 50إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىغفران حاتم جواد501425 51إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىسوسن عباس فاضل257273 52إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىهاجر صالح مرشد18930 53إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىوفاء محمد عبيد257495 54إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىمريم خضر خالد454432 55إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىنبأ حسن محسن443521 56إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىرسل خضر عبيد245869 57إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىسارة فالح حسن19572 58إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىاسماء طه حنون18922 59إعدادي



ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىغسق حسن محسن443528 60إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىاشاء محمد عبدالعباس257740 61إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىريم ماهر خميس454406 62إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىمروة خالد حسن501283 63إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىغفران حسن محسن443385 64إعدادي

ي حميد256051 ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىنوال حضير 65إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىزينب علي عبيد245888 66إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىنبأ طالب مرشد501763 67إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىرنا محمد عباس256030 68إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىسحر صكبان عودة257188 69إعدادي

ة2/ اللطيفيه 172126الكرخ-بغدادأنيىافراح كامل نايف18132 70إعدادي

1دكتوراه2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسامح ساهي جاسم440596

2دكتوراه2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرابراهيم خزعل خليفة263360

3ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرشاكر محمود علي371496

ر كاظم371763 4ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعالء حسير

5ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمهند مجيد رشيد501476

6ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرياش حاتم عليوي262670

ر كاظم441559 7ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد ياسير

8ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرخضير عباس علي520065

9ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر نزية شكر520099

10ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي صائب عبدالمحسن520101

11ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحسام اسماعيل محجوب265584

لوم عالي2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر محمود جاسم501712 12دب

13بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد جواد كاظم265669

14بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرنزيه شكر احمد371610

15بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكررعد محمد محمود371605

16بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد سعيد عيدان440108

17بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمنعم جاسم حمندي265677

ي441209 18بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمود صالح حماد

19بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرصالح محمد ابراهيم24163

20بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراسماعيل محمد احمد24242

21بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحاتم كريم محمود25181

22بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرطارق زيد خليل371727

23بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكريحير خليل جاسم501692

24بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد احمد440889

25بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرقيس شكر احمد264324

ر441184 26بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمدحت كريم حسير

27بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق احمد عبدهللا24109

ر محمود441621 28بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسالم ياسير

29بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد غازي محمد264281

ر371369 30بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعباس محمد عفير

31بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرغسان احمد جاسم258380

32بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحميد محمود كاظم264318

33بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر حاتم محمد440854

ر264277 34بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبود عفير

35بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرناظم ابراهيم صالح371248

36بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل كاظم371363

37بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي حمود371388

38بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد طالب جاسم371289

39بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمجيد حميد احمد371258

40بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربهاء عبدالهادي احمد263365



41بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل محمد520074

42بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرنشوان نهاد علي502503

43بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرنمر عدوان نايف265687

ي اسماعيل25099
ر

44بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرامجد معاف

45بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمهدي رشيد جاسم520055

ر265606 ي حسير
ى

46بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراياد رزوف

47بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعامر جاسم محمد25207

48بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمار موفق حاتم24924

49بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعادل علي محمد371546

50بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم عبد264240

51بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرغسان صالح جميل24879

52بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق احمد صالح501717

53بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرهاشم مطر اسماعيل24141

54بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد فتاح جميل370490

55بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد علي25089

56بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربالل عبداللطيف علوان441477

57بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمروان مطلق سليم441076

58بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسمير قاسم محمد371230

59بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرجاسم احمد ابراهيم440161

س نهاد محمد24950 60بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكران

61بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرثامر مجيد رشيد265699

62بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراسامة صفاء جميل441724

ف حميد520064 63بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرصالح مرسر

64بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرقيض حميد عبدالكريم520077

65بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد علوان محمد501393

66بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسامر ساهي جاسم263379

سان خليل اسماعيل371834 67بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراح

68بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرجليل ابراهيم عباس501607

ر441519 69بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار حسير

70بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد خزعل خليفة24869

71بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرلؤي وليد محمد265683

72بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكريعرب كريم عباس441150

73بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرنوفل اياد لطيف371744

74بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحسام مجيد محمد24315

75بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد جميل265697

76بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكريوسف صبار سلمان501526

77بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربهاء عبد صالح258843

78بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد صبار سلمان25258

79بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرنبيل عدنان محجوب263401

80بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي محجوب داود440925

81بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسلوان خالد عيدان371491

82بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكروسام علي احمد519993

83بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرخليل عبدهللا احمد501726

84بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحارث زهير فيصل501511

85بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرايمن هادي محمد440978

86بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي ابراهيم احمد263941

87بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاروق زعييى441088

88بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرماهر عبد احمد371755

ام علي265622 89بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكررعد ده

د اسماعيل محجوب263394 90بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكردري

91بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكروسيم محمد ابراهيم501383



92بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسالم زيدان خلف501221

93بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد حكمت حسن262426

94بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد محسن علوان441110

95بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرياش صباح عبود441614

96بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمسار عارف حميد262661

97بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرماهر محمد محمود440836

98بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرفراس وسام كريم24119

99بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمروان علي حمد24312

100بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرطيف فؤاد احمد551924

101بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرخطاب مدحت كريم501535

102بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد عايد خليل501446

103بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق حبيب501645

104بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرقصي جاسم حسن441215

105بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمؤيد يوسف خالد502355

106بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد شاكر مسعود520072

107بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكريحير مؤيد كاظم441370

108بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراسماعيل خليل سلمان265791

109بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرصالح مشعان مهدي24276

ر501204 110بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد وحيد ياسير

111بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكروليد خالد عبدهللا441730

ف حميد265713 112بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرفراس مرسر

113بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد عارف عبد440066

114بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربالل احمد محمد441727

115بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر صبار سلمان441579

116بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمؤيد اسماعيل جاسم501775

117بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد محي جاسم440743

118بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد جاسم441506

119بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرزياد قاسم محمد24893

120بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر وطبان علي441081

121بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر اسماعيل جاسم501469

122بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر نجم عبدهللا262649

ر لطيف265769 123بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرربيع حسير

124بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر يونس سهيل371303

125بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق احمد مهدي25076

126بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر مؤيد رحمن264667

ر24946 127بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراسماعيل ابراهيم حسير

128بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم عيدان262238

129بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربشار بدر محمد441538

130بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكريونس محمد علوان440765

131بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار محمود441592

132بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرصفاء عدنان حبيب259077

133بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرجمال عبدالنارص حمد265726

134بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكررائد محمد جاسم24282

135بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرلؤي عبدالرزاق جاسم263263

136بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرقصي عبدالرزاق جاسم24353

137بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز خليل ابراهيم265560

138بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر جاسم حسن441598

139بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد خزعل خليفة263342

140بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمازن عادل لفته371721

141بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرميثم عبدالرزاق شكر265564

142بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعثمان مزعل غزال501301



ر441552 143بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد وحيد ياسير

144بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرنصيف جاسم محمد24146

145بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد محمد عبدالكريم441309

ر علوان265635 146بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربسام حسير

147بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد نهاد محمد259150

ر24157 ى علي حسير لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربرسر 148دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربشير مظلوم محمود262655 149دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد عليوي371672 150دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرنهاد خضير محمود371235 151دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرراقد رشيد محمد25141 152دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرزهير حميد نايف441047 153دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمار كريم ابراهيم24172 154دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعماد فاضل كاظم371711 155دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمهيمن عزاوي عبود501344 156دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرناظم عبود جاسم441158 157دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا هادي مخلف24259 158دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمود فتاح جميل265588 159دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرخليل حمادي ضباب263384 160دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرماجد حميد جاسم262638 161دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعامر عبد احمد501739 162دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكررائد رشيد محمد25138 163دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمهدي صالح جميل258354 164دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرزاهد جاسم محمد501257 165دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرجاسم صالح حسن501687 166دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحسن نوري علي441489 167دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد خليل ابراهيم502480 168دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرثائر حمد جميل264272 169دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد صباح شهاب520063 170دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعدنان احمد جاسم263332 171دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد عارف عبد371312 172دب

ر520054 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعماد احمد ياسير 173دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد منصور عبدهللا258925 174دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربكر جاسم محمد258717 175دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرخميس خليل سلمان24247 176دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي لفته محارب371648 177دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرفؤاد معروف شهاب265586 178دب

ر كاظم265765 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد ياسير 179دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان محمد264254 180دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر محمود احمد502282 181دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحسام زهير فيصل24329 182دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي محمود احمد441502 183دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربارق احمد مهدي25132 184دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرهمام عبدالوهاب عبد265627 185دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعالء عدنان عباس441454 186دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرنض هادي عبدهللا24112 187دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمار صباح عبود441569 188دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد اياد عبدالرزاق501458 189دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرهمام فارس حميد501262 190دب

ر ابراهيم441631 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 191دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرهشام نزية عبيد370422 192دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسيف الدين عبدالهادي حميد24311 193دب



لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمهدي صالح مهدي441064 194دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد خليل سلمان440848 195دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرضياء علي لطيف264224 196دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر نجم عبدهللا440708 197دب

ر علي440751 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحسام حسير 198دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم علي441169 199دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم صالح441237 200دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكريوسف عدنان اسماعيل441037 201دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرفاروق محمد خليفة440940 202دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي يوسف داود501576 203دب

ر24337 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر عبدهللا حسير 204دب

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرصفاء طالب علي265651 205إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكركريم مجيد رشيد440782 206إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرنزار اسماعيل عبد501761 207إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسلوان بدر محمد501254 208إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر جبار محمود501665 209إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد جاسم520071 210إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمازن عبدالعزيز محمد441613 211إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرخالد سعدون علي440612 212إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد خليل ابراهيم441471 213إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربشار كريم علي440006 214إعدادي

ي25202 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرخضر رباح ناجر 215إعدادي

ر25244 ر علي حسير ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحسير 216إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرامير سعد عبدالكريم520095 217إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرواثق رشيد محمد371320 218إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي حسون علوان24230 219إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمضر مجيد محمد258860 220إعدادي

ر551919 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعالء محمد حسير 221إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرباسل وليد خليل258336 222إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسيف مثير خليل501216 223إعدادي

ر علوان24121 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعثمان حسير 224إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعالء عبدالهادي احمد24222 225إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمراد محمد حسن371332 226إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسعد توفيق جاسم501354 227إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي محمد علوان501464 228إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد شاكر محمود441407 229إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر اسماعيل ابراهيم501549 230إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر رائد عامر24207 231إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحيدر مقبل محمد265661 232إعدادي

1ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمود نوري مطلب24303

2ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز علي احمد520091

3ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي ستار متعب441117

لوم عالي2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالجليل محمد265752 4دب

5بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرايهاب سعد عبدالكريم265774

6بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر حميد علي371344

7بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحيدر حسام قحطان24134

ر441417 8بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر ضياء حسير

9بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرياش كاظم علي371787

10بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد مشعان مهدي440499

ر25123 11بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعالء احمد ياسير

12بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم نجم عبدهللا262708



13بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر موفق حاتم25176

14بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب خميس حمدي501797

15بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكررائد وليد عالوي24164

16بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسيف رياض جميل24159

17بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد ماجد حميد261479

18بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسيف وليد احمد472268

19بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالستار عبدهللا259097

ي24166 20بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد علي حماد

21بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر صالح نوري25117

ر24297 ر علي حسير 22بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحسير

23بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرهشام عدنان محمود440724

24بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر نزار اسماعيل502468

25بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرهشام اياد لطيف371542

26بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرابراهيم صالح سالم25204

27بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرروكان رحمن محمود24323

28بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرايمن قيس شكر265565

ر عبيد265572 29بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

30بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدهللا حمد24326

31بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد رشيد265625

32بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن يونس سهيل371341

33بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحيدر حميد صالح441059

34بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرانمار عارف حميد24233

35بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد علي محمد501266

36بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد جميل441619

37بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي نافع عبيد265593

38بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي طاهر محمد24151

39بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربهاء معروف شهاب265601

40بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعثمان بسام حميد370876

41بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد محمد عامر501286

42بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد خليل اسماعيل371537

43بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد صالح25168

44بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالجبار علي265786

45بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد حردان بدر265620

46بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرقيس احمد لطيف25137

47بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر ربيع رسمي520047

48بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد وليد احمد265709

49بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر ابراهيم محمد520037

50بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراياد خالد خليل502518

51بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم احمد محمد440865

52بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرتوفيق علي لطيف24268

53بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمود جميل262735

54بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاروق حسن441053

ي371501 55بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي وحيد حمود

56بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد وليد عالوي24180

57بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرنايف نجم عبدهللا265590

58بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرغزوان خضير عباس25108

59بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراسامة اسماعيل ابراهيم441189

60بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرامير مظلوم محمود25256

61بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرانمار محمود مسعود258520

62بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسمر عصام منير441038

ر441482 63بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد عباس حسير



64بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل خالد501419

65بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد صالح سالم25236

ر عبدالقادر لفته265613 66بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحسير

67بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسعيد رحمن محمود263976

68بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد صالح محمد264098

69بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرطارق خضير كامل501702

70بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراثير قحطان جميل258421

71بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكروسام احمد مسعود262025

ر24302 72بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربسام علي حسير

73بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد501236

74بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر قحطان ابراهيم265730

75بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرخالد زكي احمد258594

76بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرهمام ثائر حسن262738

77بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرقتيبة حامد شهاب265716

78بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد نهاد علي262254

ي جواد25134 79بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم صير

80بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد فتاح370470

81بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالجليل خميس حمد265657

82بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعدي احمد جاسم25038

83بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرنورالدين نسيم لطيف264073

84بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي اسماعيل265801

85بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمود جبار محمود520088

86بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرنزار كريم احمد551917

87بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربالل محي لطيف441005

88بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا خضير كامل501694

89بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكررأفت عباس فاضل501722

90بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربراق عالء كاظم265734

91بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد طارق سامي265698

92بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر ابراهيم جميل371830

93بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل عيدان265642

94بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرزياد احمد محمد441145

95بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي سعيد عبدهللا262705

ر24190 ر علي حسير 96بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحسير

97بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرقائد حمد شهاب265580

98بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرليث شكير محمود265667

99بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرقصي محمود مسعود258480

100بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرصهيب محمدنزيه عبدالطيف441012

101بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرغيث احمد محمد25198

ر25101 102بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسيف سالم حسير

103بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمهند نجم عبيد370736

104بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراثير مظلوم محمود25250

105بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمروان هاشم فيصل265721

ام حمود265685 106بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرصالح دح

ر441687 107بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمروان طه ياسير

ي371645 108بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر وحيد حمود

109بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر مؤيد كاظم265714

110بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكروسام نارص ابراهيم371616

111بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز عبداللطيف علوان265758

112بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد خليل264258

113بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال حاتم258560

114بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسالم صالح سالم265624



115بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرغيث سعد صالح25171

116بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرشامل سامي عبدهللا371531

117بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسن441698

118بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد اسماعيل25112

ر عادل صالح24218 119بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمدامير

120بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر عبداللطيف حمد441641

121بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحسام صعب عبود265789

122بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرضياء عزيز محمد441605

123بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمروان محمد خليفة440701

124بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسيف طاهر نصيف502407

125بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم جاسم محمد264044

126بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرفاضل عبدالرزاق فاضل371059

127بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي وليد صالح265761

128بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرفؤاد وهاب جاسم24170

129بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرياش عمار عبداللطيف520113

130بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد محمد جميل441318

131بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد سعيد حميد440823

132بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد حبيب علي265605

ر24316 س محمد عبدالحسير 133بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكران

134بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحامد كريم عباس501807

135بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرصائب طلعت علي370757

ر24292 136بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمود احمد حسير

137بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن علي501397

138بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد منعم جاسم520038

139بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرطه علي محمد441487

140بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرايرس منذر عبدهللا24347

141بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصعب رشيد محمد265644

ام علي25248 142بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرقتيبة ده

143بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحسام عبدالرحمن محمود371791

144بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسيف عدنان اسماعيل265796

ي24169 س علي حماد 145بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكران

146بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد عالءالدين عبيد441682

147بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم محمد440389

فالدين صائب عبدالمحسن262713 148بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرشر

149بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالباسط صفاء عبدالجبار25093

150بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربشير عباس محمد25146

151بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر شهاب احمد520086

ي24267 152بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر رشيد حماد

153بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرياش عدنان اسماعيل265798

154بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرصهيب نزية شكر551920

155بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالصمد داود سلمان501292

156بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرقيس كريم محمد24216

157بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد نبية صالح440791

158بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم محمود حسن371622

159بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد رشيد محمد265647

160بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرنهاد وهاب جاسم265610

161بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرجاسم صالح محسن261251

162بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحمزة ابراهيم فزع441238

163بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد علي فاضل441630

164بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد سعدون عبدهللا441499

165بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرصهيب حردان بدر265688



166بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرضياء فاروق عيدان441136

167بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد24897

168بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمولود مجيد رشيد24262

169بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد ستار جبار371557

170بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم جميل24184

171بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراوس حامد جاسم262248

172بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرايمن ثامر محمد25114

173بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي لطيف24270

174بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا زهير حميد441092

175بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان عبدهللا24333

176بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكركرم مصطفر عبيد520045

177بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمهند عالء حميد264123

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمثير صادق احمد441671 178دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرايثار احمد غازي501778 179دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن جمعة صالح371679 180دب

س حاتم عبدالكريم264143 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكران 181دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالباسط قاسم محمد261490 182دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد ستار متعب441126 183دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي رشيد265663 184دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد اركان كاظم441197 185دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرهمام نزية عبيد501312 186دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرانمار حافظ خلف441497 187دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي عامر جميل371594 188دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكركريم احمد كل مراد440787 189دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربكر احمد درب258943 190دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمؤيد عدنان محمد265794 191دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا صالح مهدي440808 192دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرهمام نوري سلمان370775 193دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد قحطان عدنان258688 194دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي محمد258396 195دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرايرس ضياء ظاهر501783 196دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرنصير عبدالجبار علي371783 197دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكررافت محمد علي24254 198دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد عمار احمد371576 199دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسيف سعد عبدالكريم24234 200دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربراء روكان احمد24175 201دب

ر علي371550 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 202دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي ثامر عبيد441635 203دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر عادل عالوي24336 204دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرزيدون وليد زيدان371729 205دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمثير عبد ابراهيم371717 206دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرماهر عبدالكريم خضير501405 207دب

ي371701 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربالل وحيد حمود 208دب

ور منيب ابراهيم265680 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكران 209دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرلؤي وحيد درج265724 210دب

ف حميد441458 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرصباح مرسر 211دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرانمار عكاب ابراهيم24277 212دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرايهاب احمد لطيف263965 213دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمار قصي عبدالكريم24149 214دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسامر عبدالستار عبيد501765 215دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد غازي501772 216دب



ر371032 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرليث محمد حسير 217دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربالسم فيصل عيدان24351 218دب

ر جاسم علي24876 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحسير 219دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحسام جمال عبيد265676 220دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جابر جاسم520039 221دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرهشام نوري سلمان440211 222دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالحكيم حميد24138 223دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعامر محمد لطيف265665 224دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالرزاق شكر371681 225دب

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراسامة رعد شكر440770 226إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعيد علي441202 227إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبد حمد520049 228إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحيدر علي اسماعيل371632 229إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عمار عبداللطيف520003 230إعدادي

ر25233 ور حسير ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعماد ان 231إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم احمد440467 232إعدادي

ر371199 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمار عبدالرحمن ياسير 233إعدادي

سان نجم262047 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر اح 234إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا احمد265673 235إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسجاد عبد حمد441384 236إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرطه فالح حسن258538 237إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر داود عبدهللا520021 238إعدادي

ر حسن بالسم265803 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحسير 239إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرهيثم عثمان جواد265638 240إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرنائل اسماعيل ابراهيم501561 241إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرغزوان مدحت اسماعيل261431 242إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرقتيبة صباح فاضل264029 243إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربهاء سميع احمد440845 244إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد اسماعيل ابراهيم501554 245إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسيف محمد دلف24196 246إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد حميد محمود265772 247إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسجاد احمد مصطفر265607 248إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكريوسف محمد جميل502307 249إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربهاء عدنان حبيب265671 250إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمثير فيصل صبار370529 251إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا كريم علي264090 252إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراياد عباس فاضل371773 253إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد خميس عيد502257 254إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسلوان رافد جبار441103 255إعدادي

ر501729 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد ياسير 256إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد طه مشعل502291 257إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد جليل ابراهيم502472 258إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد ابراهيم441377 259إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمود علي محمد501275 260إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراسامة حامد شهاب440637 261إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر رحيم عبدهللا501637 262إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحمدي لطيف جاسم258458 263إعدادي

ر24295 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرايمن حامد حسير 264إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعزالدين سالم عباس261636 265إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد اسعد سالم501621 266إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسجاد محمد احمد502482 267إعدادي



ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمروان نهاد محمد24193 268إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعثمان منيب ابراهيم264061 269إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ثامر عبدهللا371654 270إعدادي

ر علي هاشم520017 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحسير 271إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد عبدهللا24148 272إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد حاتم عبدالكريم25143 273إعدادي

ي265807 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر حسن هاد 274إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن كريم احمد551915 275إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرخضير سعد عباس24332 276إعدادي

ي265805 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز حسن هاد 277إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعزالدين خليل ابراهيم264113 278إعدادي

ر عبدالوهاب محمد24997 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحسير 279إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرغيث فارس غازي441225 280إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرايهاب فاضل احمد520036 281إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرالصديق محجوب حميد261601 282إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرزاق فاضل370899 283إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا صالح ابراهيم441645 284إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي خالد محمد502500 285إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالباري سعد عبدالكريم371522 286إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعثمان احمد علي519987 287إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربالل عماد محجوب441665 288إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر حاتم كريم371394 289إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرياس نجم عبدهللا24306 290إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد يوسف حميد501612 291إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد قيس عبدالكريم24131 292إعدادي

ي371706 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحمودي وحيد حمود 293إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرايمن مؤيد رحمن24334 294إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد ليث كاظم370728 295إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد محمد عيد440755 296إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرصفاء روكان احمد24174 297إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعالء قيس جاسم24182 298إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد احمد441029 299إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر محمد جاسم441223 300إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرزيد عالءالدين عبيد440812 301إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي سمير قاسم258612 302إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر محمد جاسم501370 303إعدادي

ر501491 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصلح محمد حسير 304إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر صالح شهاب25253 305إعدادي

ر261519 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسيف علي حسير 306إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد وليد احمد518772 307إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان مطلب501543 308إعدادي

ر441473 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر هاشم حسير 309إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرموس جبار سلمان501478 310إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر محمد عبيد520069 311إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرياش ابراهيم حسن520043 312إعدادي

ي440911 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراسالم احمد حرتر 313إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسعدي لطيف جاسم25018 314إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد خالد ابراهيم441178 315إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرنورالدين عالء كاظم265737 316إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراسامة عباس جميل258919 317إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر عبدالرحمن محمد25189 318إعدادي



ر371629 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرفهد طالل حسير 319إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد سعد حميد440759 320إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح محمد371507 321إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد علي حسن520059 322إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حكمت كريم441560 323إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد مصطفر263946 324إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد خضير عباس259159 325إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرنوفل عباس محمد262680 326إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسلوان ساهي جاسم502249 327إعدادي

ر علوان501532 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 328إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر عادل محمد263371 329إعدادي

ر441071 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربالل ابراهيم حسير 330إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسن عبدهللا520010 331إعدادي

ر261298 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد حسير 332إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعباس عصام جاسم261394 333إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان مطلب502329 334إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد عمار محمد501828 335إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حسن عبدهللا265767 336إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالخالق عامر محمود371733 337إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربالل رباح حميد265604 338إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرامجد محمد عبدهللا24179 339إعدادي

ي264016 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي احمد عاد 340إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر نشات مجيد371517 341إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد صالح محمد258726 342إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرزهير ابراهيم عبداللطيف440288 343إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرماجد عبدهللا خليل262631 344إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر عباس جميل258900 345إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد جبار24260 346إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرالحمزة سعد ابراهيم502275 347إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسعد كاظم علي502316 348إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد محمود محمد371691 349إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي احمد محجوب501259 350إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد عبدالكريم502264 351إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز مهيمن عزاوي520032 352إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد احمد259037 353إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالرقيب ابراهيم علي440430 354إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر زيدان خلف371639 355إعدادي

ر علي265690 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرابراهيم حسير 356إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسالم عبدهللا محمد440803 357إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد نوفل عبدالكريم441401 358إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد سالم جاسم371723 359إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن علي جبار501298 360إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحسن شهاب احمد501498 361إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحميد عبدهللا262218 362إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمصطفر طاهر نصيف501347 363إعدادي

ام501597 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراكرم عبدالصمد ده 364إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالودود بسام حميد441543 365إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعمر عدنان عباس371696 366إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراحمد سعد احمد501539 367إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم حمد شهاب441448 368إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربالل محمود خلف440778 369إعدادي



ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد احمد24186 370إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد علي حسن440776 371إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرسيف سعد خلف265776 372إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبداللطيف قصي عبدالكريم440086 373إعدادي

ي259186 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحمدهللا حسن هاد 374إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعلي جاسم محمد501443 375إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمد وليد احمد24125 376إعدادي

377بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربشير مالك خضير501411

378بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكروليد صالح علي264101

379بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرحارث طارق محمد501505

380بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرنصير محمد حسن371819

ر441172 381بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرابراهيم علي حسير

382بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكربسام عدنان محمود264309

383بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكررفعت عدنان حسن441494

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعامر مجيد رشيد265693 384دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرطه حميد علي371252 385دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر سامي عيدان24330 386دب

وب حسن محمود501581 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكراي 387دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرمحمود شكير محمود265619 388دب

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكرفراس خليل اسماعيل441511 389إعدادي

ر440817 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادذكررائد احمد حسير 390إعدادي

1ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىشيماء محمود خميس441526

2ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىمير احمد شاكر441678

ى عباس جاسم441516 3ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىبرسر

4ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنورس عدنان اسماعيل24898

5بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاالء عزيز احمد24160

6بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىفائزة زيدان خلف371396

7بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىجنان جاسم محمد264302

8بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالزهرة خلف265559

9بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىكفاح عبدالرحمن زيدان265792

10بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىالهام محمود محمد371282

11بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسهير سعيد علي265779

12بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرشا غازي محمد441534

13بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىابتسام خليل ابراهيم25192

14بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىزكيه علي حسون440528

15بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىهناء مطر اسماعيل371381

ر24143 16بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنوال جبار حسير

17بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىانغام وحيد درج371778

18بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرشا نهاد محمد263327

وار حميد عبدهللا371810 19بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىان

20بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىهند مجيد علي371323

21بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنجوى عبد محمد24132

يا محمود حسن25178 22بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىدن

23بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىبسعاد ابراهيم صالح25205

24بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىامال منذر لطيف502477

25بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسماح شمد حميد262676

26بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنور مؤيد كاظم501587

27بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىشفاء مؤيد كاظم520052

28بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىميس خليل ابراهيم441024

29بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنور محمود احمد501656

30بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبدالرزاق شكر265707



31بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىهاجر اسماعيل حمد371665

32بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىزينب محسن علوان502460

33بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاسماء احمد عبداللطيف258873

34بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىوجدان عبدهللا صيهود371583

35بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىحياة جبار محمود441302

36بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاسيا ستار جاسم502494

37بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىزينب مدحت كريم440851

38بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى سمير عبداالمير501708

39بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرسل فاروق حسن441043

40بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسحر ثائر محمد551921

41بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىضح ابراهيم اسماعيل441602

42بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسارة عبدالجبار صالح24212

43بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسارة زهير فيصل371753

44بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىدعاء هاشم درب440995

45بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىايمان جاسم محمد520001

46بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىهالة كريم علي439754

47بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسارة جبار محمود24318

48بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاقبال عبد عيدان25196

49بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىشفاء عبداللطيف علوان371564

50بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىصبا كريم خلف520006

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنضال حميد صالح24145 51دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىبثينه جميل علي440324 52دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىيرسى ربيع رسمي264034 53دب

ي520031 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسهاد توفيق حماد 54دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسهام كامل صالح371601 55دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىخالدة جميل محمد24162 56دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىامل سلمان محمد371295 57دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىشيماء كريم محمود24189 58دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىزينب فاضل كاظم371807 59دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىوداد نجم عبدهللا264246 60دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىمها فاضل علي371266 61دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىميساء شهاب احمد264279 62دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىشذى نعيم داود25106 63دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنبا قيس لطيف371238 64دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاسالم مولود عبدهللا25174 65دب

ي24191 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاسماء مزعل العيير 66دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىصبيحة جواد محمد265695 67دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىعلية عبد صالح370389 68دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىميس عبد عليوي520012 69دب

ية محمد فتاح370375 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىدان 70دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىوالء اسعد سالم502485 71دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىعال غازي عبدهللا441585 72دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسارة عبدالجبار كاظم441493 73دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنور محمد جاسم502514 74دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىعبير احمد جاسم370924 75دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسحر صالح مهدي265616 76دب

يا ثامر عبد24241 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىدن 77دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىهيام عبدالستار اسماعيل440870 78دب

ر502298 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىايناس ماجد ياسير 79دب

ي محمد حسن441755
لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاماتر 80دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىروى اسماعيل خليل263273 81دب



ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىفرح ثامر محمد259116 82إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىايناس سعد عبدالكريم371734 83إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىزينة محمود فالح263315 84إعدادي

اس ربيت عباس501564 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنير 85إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىبراء اكرم خضير264304 86إعدادي

1ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىياقوت عبدالحكيم حميد371512

2ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىشهد عبدالكريم احمد440238

3ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسارة كريم محمد25130

4ماجستير2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىكوثر محمد جاسم263390

5بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىبان رياض ابراهيم520079

6بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىلبير باسم احمد440193

7بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىعذراء عبدالرزاق شكر520097

هان عبدالجليل محمد265754 8بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىري  

ي24224 9بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنىه حسن هاد

10بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىهاجر كريم محمد25127

11بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىغفران منذر خليل440930

12بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنور سعد عبدالكريم24237

13بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنهلة خليل اسماعيل24154

ي520087 14بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىهيام عدنان ناجر

15بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىلم صالح محمد24116

ي520057 16بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسجا محمد ناجر

17بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسجا عبد محمد25209

18بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىمريم معد محمد405087

19بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىمروة خلدون عبد520068

20بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىصفا خلدون عبد265574

21بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىريم اسماعيل خليل262746

22بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىبراء ابراهيم حميد371824

ر502512 23بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىغدير احمد حسير

24بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىريام جاسم محمد501317

25بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىشجن نسيم لطيف264066

سام ابراهيم خليل24342 26بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىان

27بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرغد غازي شهاب265755

ر25200 28بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىصفا علي حسير

29بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرنا حسن ابراهيم262033

30بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىايات اسعد سالم265630

31بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىزهراء شهاب احمد502344

32بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىتفى سعد عبدالكريم440887

33بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىبراء كريم محمود520082

34بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىورود حميد عبد25242

35بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسارية منيب ابراهيم264008

36بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىشهد طارق عبدالحميد520041

37بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىتبارك قيس شكر502506

38بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىهبة مجيد علي371274

39بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاسماء عبدالجليل محمد265751

40بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرسل مؤيد لطيف440831

ي جواد501570 41بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىوسن صير

ي520102 42بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىشاب حسن هاد

43بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاية رسول خليفة501733

44بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاشاء شكير محمود24226

45بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىعهود قاسم حمد265660

46بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىدعاء سامي عيدان262059



47بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىشهالء بدر احمد265578

اس حميد عبد24308 48بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنير

49بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىعهود حميد عبد25239

50بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىوالء اسماعيل ابراهيم371748

51بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىبراء محمد علي24176

52بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىجوامر سمير كريم520081

53بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىعبير رياض ابراهيم520080

54بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنىه عبد محمود501816

55بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرونق محمود عبدهللا440917

56بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسمر كاظم علي371797

57بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىعال احمد كاظم24321

58بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرجاء مؤيد كاظم261349

59بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنورة رشيد علي264081

60بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنور ظافر كريم520096

61بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىهدير قحطان ابراهيم265733

62بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرسل وليد صالح262503

63بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنور محمد سليم501339

ي520094 64بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىطيف لواء عبدالهاد

65بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىزينب خالد فيصل265727

66بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىريام قيس لطيف371676

67بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىشور حسن علي265705

68بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىمريم وليد صالح371767

69بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىجهينة وليد احمد264023

70بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىمروة وليد احمد24128

71بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسارة ثاير احمد501802

72بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرسل زهير فيصل371827

73بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىغفران خليل ابراهيم520107

74بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرسل ستار جاسم24947

75بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنور ثائر عبدالرحمن262562

76بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىهبة لطيف جاسم265760

77بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىهبة فالح منصور24883

78بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىعهود كريم علي24158

79بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسارة مهدي سلمان265808

80بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىميس محمد محجوب501282

سام محمد عبدالكريم24274 81بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىان

اس وليد احمد264292 82بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنير

83بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىشى سعد صالح25167

84بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىميسم صالح الدين ابراهيم441548

85بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاالء عبدالرزاق شكر520076

86بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىغفران نبية صالح501822

87بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىزينب خالد عبدهللا262716

88بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىازهار عبدالحميد حسن265569

ر عليوي371688 89بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىجوان حسير

90بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىشذى خميس حسن24344

91بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنغم علي احمد6656

92بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىمها عبداللطيف محمد25121

93بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرجاء رحيم عبدهللا371591

94بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاشاء صباح اسماعيل265702

95بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرحاب لطيف جاسم501827

96بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىدعاء ثائر محمود441624

97بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىمأب خليل ابراهيم520109



98بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىمها مهند لطيف441166

99بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىعهد يوسف حميد501615

100بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسحر كريم محمود501753

ي259169 101بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسحر حسن هاد

ر واثق رحمن371814 102بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىحنير

103بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىزمن عباس رشيد371307

104بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرؤى عامر حميد501676

105بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىمريم مؤيد كاظم520092

106بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىشذى سعدون محمد501362

107بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسارة غازي شهاب440933

108بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىشى صالح نوري25119

109بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالباسط عبداللطيف262183

110بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىمروة عمار عبداللطيف520114

111بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرقية هاشم فيصل265722

112بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسما محمد عيد502364

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىعمر جهاد محمد265632 113دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىعذراء عماد عبد258647 114دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىعهد سالم حميد265555 115دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىهديل عبدالستار سعيد25159 116دب

ي حميد24874 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرؤى ناجر 117دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاية عامر سليم520056 118دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرغد عالء كاظم263288 119دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىعذراء محمد ابراهيم260701 120دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىبراء محمد ابراهيم260972 121دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىحال كاظم عبد24114 122دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىمها طارق حمدان24919 123دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىهند حاتم كريم25190 124دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىجنات مالك كاظم25230 125دب

سام محمد عبدهللا24107 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىان 126دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىدعاء عبدالكريم فيصل262011 127دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىفرح حميد محمد501685 128دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىايات يوسف سلمان265782 129دب

ي24903 لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسوسن شوكت ناجر 130دب

لوم2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىامل سعد محمود24320 131دب

س عبداللطيف علوان265692 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىان 132إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاميمة عبدالباسط عبداللطيف261501 133إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسحر حسن صالح440860 134إعدادي

ان صباح كامل501736 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنير 135إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىازهار موفق حسن520048 136إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىمنار جليل ابراهيم502473 137إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىختام محمد احمد261569 138إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاشاء كمال حاتم258575 139إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىزينة غسان احمد24899 140إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىوالء محمد جواد263986 141إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاتكال عادل لفته371770 142إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىشهد محمد جواد263992 143إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىمريم عامر فالح502516 144إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنشوة سمير كريم501594 145إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرسل ثامر علي261580 146إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاالء شهاب احمد501519 147إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسحر صالح شهاب258815 148إعدادي



ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىخنساء عادل صالح265810 149إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىزينة عدنان محمد502463 150إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىمريم اسماعيل ابراهيم265738 151إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىفاطمه الزهراء اسماعيل ابراهيم501485 152إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىصفا صباح محجوب261530 153إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىدعاء عامر محمود520115 154إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىزهراء حميد محمود371801 155إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىزينب الخير صالح محمد262078 156إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىزينب خضير كامل265703 157إعدادي

ر371781 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسحر سالم حسير 158إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىدعاء واثق رحمن501229 159إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىصفا عمار محمد441681 160إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرؤى صالح نوري261012 161إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىفاطمة صالح محمد258778 162إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىمروى حسباهلل ابراهيم263954 163إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىوسن سالم حميد265557 164إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىدعاء رحيم عبدهللا501627 165إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسارة سميع احمد441466 166إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىشيماء داود عبدهللا520104 167إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسمية علي محمد502303 168إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىهاجر عبدالرزاق سلمان264155 169إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىعذبة صائب صبار441607 170إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرندة محمد حسن440557 171إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىتبارك رشيد علي519998 172إعدادي

ر علي24250 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىافنان حسير 173إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاية اسماعيل ابراهيم441230 174إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىحنان واثق رحمن501209 175إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسبا قيس لطيف371202 176إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىندى علي ابراهيم501388 177إعدادي

ي520103 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرحاب حسن هاد 178إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىمريم نديم عدنان262051 179إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنىه ثائر احمد264128 180إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىأمنه سلوان بدر501250 181إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسؤدد قاسم حمد264137 182إعدادي

يا عبداللطيف محمد263916 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىدن 183إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنور مالك كاظم25162 184إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنبا كريم عواد441745 185إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاطياف صباح اسماعيل371525 186إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىمريم علي صالح371715 187إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىلينا كريم علي501377 188إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرواء روكان احمد262069 189إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىفاطمة صبار اسماعيل263949 190إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىشهد احمد عبدالكريم502488 191إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاسيل عبدالكريم علي261309 192إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرسل محمود فالح520061 193إعدادي

ار سعدون محمد25211 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىدي 194إعدادي

ر441233 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىسمر قاسم حسير 195إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاية مضر مجيد520089 196إعدادي

ر علي520112 ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىامل حسير 197إعدادي

198بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىامل كاظم عبد261467

ر24108 199بكالوريوس2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىرجاء طه ياسير



ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبدالكريم حمدان265640 200إعدادي

ة2/ الطارميه 162127الكرخ-بغدادأنيىنضة حميد عبدهللا441097 201إعدادي

ر سالم مكاون477016 1دكتوراه3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحسير

2ماجستير3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعالء حسن هارف462720

3ماجستير3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرجمال كمال حسن418500

4بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد صاحب عبد462761

ي418307 5بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرخالد عبدالساده عريير

6بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرقيس غازي جواد462813

سان هاشم مرزة555184 7بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراح

8بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي صير جرو28167

9بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالجليل كريم555193

ي463475 10بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد صائب صير

ي555186 ر هاد 11بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرصفاء حسير

12بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرثائر علي محسن529071

13بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرجاسم طه حسن462768

ي28255 14بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكررشا ثامر هاد

15بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي محمود عرسان28170

ر هراطة28168 سان ياسير 16بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراح

17بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرزيد فؤاد عبود323139

ي28218 18بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالجليل واد

19بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراسامة عبدالجليل احمد421376

ي510281 20بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعصام زهير حمود

21بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرماجد عبدالكريم علي28200

22بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحيدر كامل طاهر421321

23بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراحمد مطرسر ماهود28309

ر ثابت510266 24بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي حسير

25بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد462686

ر علي جاسم419157 26بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحسير

27بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكررائد حبيب طراد462727

28بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرخالد عبدالكريم علي28174

29بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكروائل رياض سالم462710

30بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرسيف طالب احمد28185

ر462815 31بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم حسير

32بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعالء كريم عبدعلي28215

33بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي حمدان كويم462690

34بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحيدر خالد عبيد419192

35بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرفادي يوسف حلقة28283

36بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن خضير555199

37بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكركفاح مظلوم نايف421341

38بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي عادل كريم28341

39بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرطيف صباح سيدمحمد421348

40بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعباس حسن محسن28112

41بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكررعد حميد ابراهيم510349

42بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمضر رحيم مؤيد418552

ر خضير عباس323508 43بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحسير

44بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدالنارص رضا418323

45بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرايهاب فيصل حسون28338

46بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراحمد محسن ماجد555191

47بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعبدهللا كاظم جواد510299

48بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراباء يحير علي323168

49بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد عبدهللا555183



50بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمروان مجيد حميد418300

51بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرخالد عبدالرزاق محمد421291

ر سالم323304 52بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرفرقد حسير

53بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرجواد نوير شهد28335

54بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي محيسن421187

55بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراحمد يونس عبد28101

56بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي نزار حسن28305

57بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمود نصير محمود555220

ر عبدالرزاق محمد323481 58بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحسير

59بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرليث محمد عيفان28348

سان جالل421623 60بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرجالل اح

61بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم صالح545454

ر عودة420359 62بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير

63بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحيدر عبدهللا جبار323464

64بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحسام جمال محمود323249

65بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرجعفر جاسم محمد421336

ش419208 66بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمعن عبدالكريم دروي

67بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي هاشم محمد323151

سان سعود عباس321967 لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراح 68دب

ي462649 لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرنبيل محمد عبدالنير 69دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير عباس323400 70دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرباسم جباري رومي28260 71دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرقصي كامل طاهر533783 72دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرفراس عبدالرحيم صاحب323377 73دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي محمد علوان462708 74دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراحمد كريم محمود419281 75دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحكمت ناظم خضير28182 76دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي حسن جوري555194 77دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد عماد محمد510309 78دب

ق كاظم شالل419287 لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمرسر 79دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي صالح نعمة419274 80دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرامجد رياض جليل323364 81دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم داود462840 82دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرخالد محمد جدعان510315 83دب

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعدي يحير اسماعيل510291 84إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراحمد باقر محمود462749 85إعدادي

ر510279 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرقصي احمد حسير 86إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمود احمد حسون555208 87إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرسيف صباح فاضل28161 88إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي مكي اسماعيل28337 89إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد عصام داود445324 90إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعمار ياس خضير419112 91إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمنعم ثائر منعم28115 92إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرباسم عبدالكريم علي28123 93إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي ابراهيم28192 94إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحسام محسن حافظ510378 95إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرشالل سهر ابراهيم418646 96إعدادي

1ماجستير3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراحمد خالد عباس555197

2بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمرتصر عماد محمد510312

3بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرسيف علي حميد419250

4بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمصطفر جمال سعيد421561



دين421411 5بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرابراهيم مهند عمادال

ر عبدالستار نصيف419071 6بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحسير

7بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراثير عامر عزيز28098

8بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرفالح ستار حسن510308

9بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراحمد حسن علي418701

10بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرالحسن عماد عبود421324

ر سالم323503 11بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعبدالمجيد حسير

12بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي قصي مهدي555210

13بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عبدهللا وهيب28286

14بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكروعد حميد ابراهيم28284

15بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرطه سالم علي28265

ر عباس عبدهللا421203 16بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحسير

فقار حمدي لفته323190 17بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرذوال

18بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمهدي لؤي مهدي418723

اس محمد عبدالرحمن429022 19بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرنير

20بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرانمار محمد داود419224

يف418779 21بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرميثم عبدالحسن شر

22بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرتمام فاضل حاتم418670

ش419262 23بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالكريم دروي

ي462756 24بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرسلوان سامي ناجر

25بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرغيث صالح مجيد510285

26بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعبدهللا يوسف اسماعيل323493

27بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرليث محمد خميس28340

28بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعبدالحكيم باسم بنوان421566

29بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرنور علي كريم421551

30بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمصطفر كامل عبداالمير555212

31بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن اياد عبدالوهاب28211

32بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد عالء جعفر421534

33بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراثير عبود علوان555188

34بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعمر نصير محمود555228

35بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمصطفر هاشم حميد28327

36بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرصفاء عزيز محمد28155

37بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرطه صباح فاضل418570

38بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمنذر كاظم مطر28239

39بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي سامي محمد462848

40بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراحمد حميد مسير462771

41بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي عادل محمد28180

42بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعمر عبدالكريم حنون418692

43بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سامي محمد462819

44بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرايمن نعمة محمد418976

45بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراحمد وادي صادق421198

ل جبار418715 46بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحيدر داخ

47بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعمر ضياء مهدي28302

48بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن ستار رضا421244

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرسيف صباح سيدمحمد555204 49دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحسام محمد جواد421281 50دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعبدهللا وليد احمد421389 51دب

ي421309 ر لعيير لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالحسير 52دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم حسن28311 53دب

ق ضياء28293 لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراحمد مرسر 54دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد وليد احمد420908 55دب



لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان محمد420618 56دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي حسن حميد28332 57دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمصطفر صباح مهدي28228 58دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرضياء عزيز محمد28152 59دب

ر28177 لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرياش صفاء حسير 60دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرياش فاضل حاتم418659 61دب

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرامير عادل حمزة28221 62إعدادي

ر عالء كريم28213 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحسير 63إعدادي

ر ثائر عبيد462733 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرالحسير 64إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالخالق يعقوب323572 65إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمود عدنان محمد28104 66إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراحمد حبيب طارق28316 67إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبيد محمد28323 68إعدادي

ي462759 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعزالدين سامي ناجر 69إعدادي

ر مهدي555223 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسير 70إعدادي

ر عبد418529 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 71إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي عكلة420534 72إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمرتصر فاضل خلف323263 73إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراحمد علي خشان421432 74إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرسيف عدنان محمد28109 75إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد صباح سيدمحمد555195 76إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم جواد420105 77إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرغزوان حسن جدوع28223 78إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرابراهيم عظيم اسود28204 79إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرامير عبدالمطلب داود323319 80إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمصطفر فاضل خلف323272 81إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحسن سمير جليل463518 82إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد طارق مسلم463422 83إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكريوسف سمير جاسم28105 84إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم حمزة555201 85إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمير محمد ضياء323162 86إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالسالم شاكر323390 87إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد سمير جاسم28202 88إعدادي

ر عبد28149 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعمار حسير 89إعدادي

ر كاظم جواد420119 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحسير 90إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد462685 91إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرانمار عباس فاضل544628 92إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد جمال محمود419080 93إعدادي

ر28141 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكريوسف قيس حسير 94إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحيدر شاكر علي28277 95إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي محمد ضياء323157 96إعدادي

ي421163 ر لعيير ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرايهاب عبدالحسير 97إعدادي

ر محمد عبد28352 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحسير 98إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعلي صباح حمزة28329 99إعدادي

لوم عالي3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمهند جمال سعيد28346 100دب

101بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكراحمد شاكر مجيد418965

102بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرستار رضا عاشور28121

ي510363
103بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعقيل سالم مناتى

104بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمحمد بهجت عواد462774

ر مهدي عواد510276 105بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعبدالحسير

106بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرياش ضياء حميد28326



لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرفاضل عباس سهيل28349 107دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرمازن طالل خليل28321 108دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرعبدالمطلب داود محمد323353 109دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحسن هادي غضيب462838 110دب

ر جويد خضير510365 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرحسير 111إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرفالح طالب الحج421440 112إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادذكرخالد سعود حمدان462784 113إعدادي

1دكتوراه3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىزهرة علي عباس510323

ر عبداالمير462644 2ماجستير3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىاسيل حسير

هام رعد احمد462641 3ماجستير3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىري  

4ماجستير3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىايمان ابراهيم احمد510353

5ماجستير3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىبلسم قاسم عبد510361

6بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىسناء فاضل محمد462704

ر462730 7بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىسهاد شبل حسير

ي510255
فاء كامل هاتر 8بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىذل

ش28258 9بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىرجاء نارص روي

وق علي سلمان419119 10بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىشر

11بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىمنال نوري جواد462764

12بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنباء عبدالرزاق خضير510306

13بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىفاتن عبدالقادر سلمان421116

14بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىخولة رحيم كطوف28191

15بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىهمسة محمد يحير419148

ر علوان419165 16بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنىه حسير

17بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىصبيحة حميد جير462642

ي فاضل خلف419297
18بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىتهاتر

19بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىدرسن احمد صالح462659

20بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىصبا جواد كاظم510337

21بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىاشاء زكي محمد323091

22بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىرواء حميد عبد323424

ر510283 23بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىلم عالء محمدحسير

24بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىشذى صادق علي510343

25بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىريم ناصح عبداالمير462736

ر ضاجي462843 26بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىم ياسير

27بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىرؤى عبدالهادي هاشم420994

28بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىحوراء جعفر كاظم462831

وان ثائر عبيد419104 29بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىارج

30بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىمينا محمد جمعة462648

ق ضياء28248 31بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىزينة مرسر

32بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىرنا ربيع عباس418538

33بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىرفاة عبدهللا احمد555230

34بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىفاتن محمد عبد462779

يم510289 35بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىصابرين عادل ارح

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىسحر فاضل احمد462833 36دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىايمان اسماعيل محمد419005 37دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىعدوية ابراهيم جواد420983 38دب

ر عبدالرحيم90683 لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىغفران عبدالحسير 39دب

ج مجيد سلمان510270 لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىاري     40دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىندى عبد جواد28159 41دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنهلة جبار سعد419042 42دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىغصون عبدالرزاق عبدالزهرة510277 43دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىزينة جاسم خضير462837 44دب



لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىضح عدنان معتوك418578 45دب

ر حميد ابراهيم28279 لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىحنير 46دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىهدى محمود عبد457998 47دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىزينب عاصم فليح462714 48دب

ق ضياء28294 لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىسالي مرسر 49دب

ى جواد كاظم510304 لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىبرسر 50دب

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىلمياء نوري مرزة28319 51إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىيرسى خضير ياس555189 52إعدادي

اس مكي اسماعيل510293 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنير 53إعدادي

1ماجستير3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىشى زهير صادق510351

2ماجستير3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىايات ضياء مهدي28306

3ماجستير3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنرسين عبدالكريم نعمة462747

4ماجستير3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىدعاء غازي عبدالواحد28344

5بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىطيبة فاضل حاتم418749

6بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىخمائل محمد طاهر28259

وار كريم عويد323296 7بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىان

8بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىوجدان محمد خميس510358

9بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىسارة عدنان معتوك419231

10بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىورود اكرم عبود462740

11بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىزينب عيىس عبد418893

12بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىريام اكرم عبود510373

13بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىشيماء نوري عبدعلي510296

14بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىمريم شاهر اسماعيل555217

ر510273 وق صالح عبدالحسير 15بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىشر

16بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىاشاء حامد محمد418786

17بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىريم حسن عبدهللا28264

18بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىصفاء محمد اسماعيل457001

ر حامد جاسم323253 19بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىحنير

20بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىهبة محمد صير323313

21بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىتبارك علي عكلة323239

22بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنور زكي حياوي510345

23بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنورس فاضل خلف323207

24بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىبتول عامر سلطان418544

ر419090 25بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىتمارة محمد امير

26بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىرسل ضياء مهدي28299

27بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىرشا عدنان عودة418312

28بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىايالف وسام حسن462651

ي323154
ى

29بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىزينب طالب ارزف

ل جبار418677 30بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىسحر داخ

ي عبدالحمزة510325 31بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىدعاء صليير

ر463472 32بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىروى عبدهللا امير

33بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىسارة سلمان عبد28296

34بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىسارة فاضل خلف323201

35بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىشى عادل محمد323279

36بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنور عبدهللا جبار323474

ر سالم320554 37بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىامنة حسير

ر419059 يا علي حسير 38بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىدن

39بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىدعاء عمر قادر28190

40بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىرايات شفيق عبدالقادر323144

41بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىزهراء قصي مهدي555185

42بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىهند ضياء عبدالكاظم419215



43بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىامال حميد عبد323414

ي28236 44بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىهدى عبدالكريم صير

ر سلمان كاظم510376 45بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىحنير

46بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىزهراء اياد عبداللطيف510339

47بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىهدى عبود علوان28242

ي462821
ر

ر مظلوم صاف 48بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىحنير

49بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىندى محمد سعدون421600

50بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىحنان رياض محمود418682

فال ستار رضا421316 51بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىان

52بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي كريم421542

ي عبدالحمزة510328 53بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىاية صليير

54بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىرؤى محمد عبد28245

55بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىسارة محمد طالب421216

56بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىايمان جاسم محمد323497

ل جبار421500 57بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىضح داخ

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىغدير حمدي لفته323043 58دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىشمس احمد عباس419242 59دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىشهد عامر شفيق28125 60دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىمروة محمود فاضل28158 61دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنور سالم علي418688 62دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىرشا محمد صالل419301 63دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىرندة داود سلمان28268 64دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىاشاء صباح مهدي28226 65دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىميعاد جبار سعد419019 66دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنور حميد سلمان326262 67دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىسحر عبدالرضا محيل28250 68دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىسارة صباح مهدي28231 69دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىبلسم اكرم محمدحسن28171 70دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنجوى ابراهيم حمد420057 71دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىرواء عدنان عبداالمير421521 72دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنور صباح مهدي28234 73دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىايالف عالء حسان421028 74دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىاسالم عباس فاضل510317 75دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىشيماء سوادي حلو28313 76دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىزينة عماد عبدالسالم28336 77دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنور حسن عبدهللا28270 78دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىفاتن حارس عناد419141 79دب

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىهدى صالح مهدي418767 80دب

ي علوان421609
ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنور غير 81إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىرؤى قيس فرج28195 82إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىايمان طالل يوسف510356 83إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىمريم احمد عباس420646 84إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىايمان محمد كعيور420692 85إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىهند رياض ابراهيم510370 86إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىسارة خليل ابراهيم462657 87إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىزينب جاهد حامد462755 88إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىغادة ثائر عبيد419177 89إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىشور عادل محمد سعيد323173 90إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىرويدة خضير ابراهيم510341 91إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنبا احمد باقر28146 92إعدادي

ة جمال خضير28262 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىامير 93إعدادي



ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنورا عليوي سلمان323345 94إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىعائشة خالد سعود418991 95إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىضح حافظ مغامس28351 96إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىزهراء شوكت ثابت510334 97إعدادي

ر عالء28108 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىرشا تحسير 98إعدادي

ي28132 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسن هاد 99إعدادي

ر سالم323288 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىرقية حسير 100إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىامنة عبدالجبار عبدالستار510331 101إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىعال عباس حميد462828 102إعدادي

ل جبار421653 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىتفى داخ 103إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىمالك داود سلمان421153 104إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىفاطمة نورالدين محمد28198 105إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىضمياء خالد ابراهيم421593 106إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىسمر ماجد جاسم555219 107إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىسارة صالح شاطي419134 108إعدادي

ر امير عبداالمير421193 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنرمير 109إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنور رائد مجيد323515 110إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىاية احمد باقر418983 111إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىاشاء احمد مجيد28139 112إعدادي

ر سالم323268 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىنهلة حسير 113إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىمالك زاهد محمد555215 114إعدادي

لوم عالي3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىشيماء سعد عبدهللا323580 115دب

116بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىلم عادل محمد28117

117بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىتحرير سعدون حسن419185

ي462643 118بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىزينة كريم حمود

119بكالوريوس3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىحال علوان شالل462655

لوم3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىمي فتوجي خلف28187 120دب

ى ياس غضيب28138 ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىبرسر 121إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىحربية عباس سهيل421236 122إعدادي

ة3/ هور رجب 143021الكرخ-بغدادأنيىمنال سلمان جواد323260 123إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمنذر عبد عباس265857 1دكتوراه3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسعدون شاكر محمود265589 2ماجستير3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعمر اسعد زبير439101 3ماجستير3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعيىس محمد حمد265898 4بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد محمد مصلح439118 5بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحامد عيدان محمد360820 6بكالوريوس3/ التاجر

ر26307 ي 163030الكرخ-بغدادذكرحمدي علي حسير 7بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرصباح عبدهللا مخلف265634 8بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد جواد كاظم26178 9بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرخالد علي شالل265863 10بكالوريوس3/ التاجر

ي265762 ي 163030الكرخ-بغدادذكرشاكر زبار حماد 11بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرفائق عليوي فهد265649 12بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسعدي خضير نارص360677 13بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا زبار محمد280988 14بكالوريوس3/ التاجر

يف265585 ي 163030الكرخ-بغدادذكررياض ابراهيم شر 15بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا غزال556835 16بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحكيم نواف محمد265838 17بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمشتاق طالب داود360364 18بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا ابراهيم اسود265631 19بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسن شهاب احمد360178 20بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسالم احمد ابراهيم26275 21بكالوريوس3/ التاجر



ي 163030الكرخ-بغدادذكرهيمن محمد خلف556958 22بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكربارق كريم محمود360383 23بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد هاشم عواد439234 24بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسام الدين محمود جاسم26254 25بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكررياض محمد مصلح281159 26بكالوريوس3/ التاجر

يف265583 ي 163030الكرخ-بغدادذكراياد محمود شر 27بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعادل حميد عبود265645 28بكالوريوس3/ التاجر

ي265777 ي 163030الكرخ-بغدادذكرخالد فشيخان حماد 29بكالوريوس3/ التاجر

ي557055 ي 163030الكرخ-بغدادذكررعد خضير حماد 30بكالوريوس3/ التاجر

ر عواد ابراهيم265696 ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسير 31بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد حمود محان360097 32بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرخالد حاتم سهو265711 33بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرضياء محمد سلمان26218 34بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرفؤاد كاظم جاسم26243 35بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرخالد صالح محمد439237 36بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسعد عودة محمد265700 37بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالهادي صالح360482 38بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرصالح حسن حمد439278 39بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم رمل360455 40بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرخالد عبدالجبار محمد440005 41بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعمر عادل سلمان360709 42بكالوريوس3/ التاجر

ي اسماعيل مخلف26097
ي 163030الكرخ-بغدادذكرحفى 43بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرجمال اسماعيل مخلف26100 44بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي جميل عبد265833 45بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد طالب محمد360447 46بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد محسن محمد556856 47بكالوريوس3/ التاجر

ح ابراهيم360556 ي 163030الكرخ-بغدادذكرسعد داي 48بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرصدام سليم عارض556874 49بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحسن عبد صالح26277 50بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعمر ماجد محمود557047 51بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكروليد متعب عساف281049 52بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمصطفر فارس محمد26143 53بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكروهب رزاق مهدي265666 54بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرغانم هادي عباس360403 55بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعامر حسن حمد439247 56بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي محمد خلف556962 57بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمبدر عواد عبد439013 58بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد رحمة جميل26181 59بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرزيد حميد صالح265579 60بكالوريوس3/ التاجر

ي265691 ي 163030الكرخ-بغدادذكرسعد خضير حماد 61بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي عبود280788 62بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمهند محسن علوان265566 63بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرطه غافل داود265561 64بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي صبحي محمد557034 65بكالوريوس3/ التاجر

ر علي زبن556991 ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسير 66بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراسامة كريم حسن278563 67بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد محمد فرحان265558 68بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعالء حميد عامر265554 69بكالوريوس3/ التاجر

ح ابراهيم361743 ي 163030الكرخ-بغدادذكرصدام داي 70بكالوريوس3/ التاجر

ر علي شالل278796 ي 163030الكرخ-بغدادذكرياسير 71بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرماهر علي زبن265880 72بكالوريوس3/ التاجر



ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم محمد439214 73بكالوريوس3/ التاجر

ي265768 ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد زبار حماد لوم3/ التاجر 74دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحيدر فارس محمد26149 لوم3/ التاجر 75دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرنض صالح خلف26303 لوم3/ التاجر 76دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد شالل فرحان265662 لوم3/ التاجر 77دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكراوس فارس محمد26127 لوم3/ التاجر 78دب

ي556999 ي 163030الكرخ-بغدادذكرنض جسام حماد لوم3/ التاجر 79دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمصطفر حميد صالح556890 لوم3/ التاجر 80دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن غويلي26654 لوم3/ التاجر 81دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد علي شالل439307 لوم3/ التاجر 82دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرخالد عواد مخلف265848 لوم3/ التاجر 83دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمسلم محمود عمران556919 لوم3/ التاجر 84دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد ابراهيم557044 لوم3/ التاجر 85دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عصام محسن360663 لوم3/ التاجر 86دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حامد محمود265814 لوم3/ التاجر 87دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرنمير اكرم عواد439111 لوم3/ التاجر 88دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمجيد حميد خضير265842 لوم3/ التاجر 89دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسام كامل جياد265811 لوم3/ التاجر 90دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمروان مالك خضير26332 لوم3/ التاجر 91دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبد جبير556847 لوم3/ التاجر 92دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعيد عبد صالح26223 ة3/ التاجر 93إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراسماعيل عبد حمد281373 ة3/ التاجر 94إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراركان علي عبيد439990 ة3/ التاجر 95إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحاتم عبود جميل281149 ة3/ التاجر 96إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعباس علي عبيد440099 ة3/ التاجر 97إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد جميل عبد26338 ة3/ التاجر 98إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرصباح اسماعيل محمد362755 ة3/ التاجر 99إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراكرم عواد عبد362679 ة3/ التاجر 100إعدادي

ر279232 ي 163030الكرخ-بغدادذكرهيثم فهد حسير ة3/ التاجر 101إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرجمعه ابراهيم حمد556983 ة3/ التاجر 102إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمثير خزعل عبدهللا26114 ة3/ التاجر 103إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرقصي خلف حميد556826 ة3/ التاجر 104إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسام رحيم عواد279379 ة3/ التاجر 105إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسيف محمد احمد265740 ة3/ التاجر 106إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكروليد حميد علي362277 ة3/ التاجر 107إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعدي حامد مخلف360465 ة3/ التاجر 108إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرميثاق فيصل فرحان440104 ة3/ التاجر 109إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكروليد مطر صالح556845 ة3/ التاجر 110إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سعدون علي440047 ة3/ التاجر 111إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحامد سوعان سالم360220 ة3/ التاجر 112إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسيف قصي حامد557029 ة3/ التاجر 113إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرصالح مطر صالح556839 ة3/ التاجر 114إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرابراهيم فهد فاضل557284 ة3/ التاجر 115إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي هادي عبود280233 ة3/ التاجر 116إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمهند عبد ابراهيم556748 ة3/ التاجر 117إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحارث صالح عبد557115 ة3/ التاجر 118إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي جمعة عواد265570 ة3/ التاجر 119إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسمير عبد جبير439257 1ماجستير3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسيف الدين زهير غزال556830 2بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرقتيبة طالب نجم265826 3بكالوريوس3/ التاجر

ي360418 ي 163030الكرخ-بغدادذكرجاسم غانم هاد 4بكالوريوس3/ التاجر



ي 163030الكرخ-بغدادذكرنوفل فالح شحان439190 5بكالوريوس3/ التاجر

ر علي عويد556897 ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسير 6بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد سفيان عبود360726 7بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي محمود زبير439096 8بكالوريوس3/ التاجر

ر26248 ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد خالد عبدالحسير 9بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحمزة فرحان مهدي360598 10بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي احمد حديد26220 11بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي فالح حسن26364 12بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرامير كاظم عباس438984 13بكالوريوس3/ التاجر

ر26329 ي 163030الكرخ-بغدادذكرستار حمدهللا حسير 14بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحسن رزاق مهدي556900 15بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسعد ضيدان حسن439055 16بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمهند باسم حسن360193 17بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعمر شعالن تركي26116 18بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكروسام عبد فرحان557257 19بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعالء سعد خلف439148 20بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد سمير مجبل439968 21بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرصهيب حامد عبود281278 22بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسيف خليل ابراهيم265728 23بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد صبار محمد360437 24بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد نض مجيد26264 25بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعالء عبدهللا فهد265830 26بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد رشيد265905 27بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي ثائر هندي556942 28بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمخلد علي عويد360828 29بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد عراك علي26355 30بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد جالل تركي360213 31بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسام عبد فرحان556904 32بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرناطق عدنان عبود26160 33بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرغزوان نزار فالح265686 34بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرزياد علي عزيز265599 35بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرخالد وليد ثامر556869 36بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد توفيق سالم26171 37بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرنعمة جبار نايف360515 38بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد حسن منصور280802 39بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدهللا محمد557017 40بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرليث حامد عيدان360843 41بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعثمان ثامر شالل279475 42بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرخالد باسم حسن360203 43بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسفيان نصيف عواد265654 44بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرقتيبة احمد مخلف265860 45بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعمر احمد عودة26200 46بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعماد جمال نايف557018 47بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ستار احمد26091 48بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد خلف حمد557183 49بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكروليد خالد محمد438990 50بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد440071 51بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد وهاب جميل439210 52بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسعد محسن جيثوم26174 53بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرليث حمدي خليفه265637 54بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراسامه جبار لفته360114 55بكالوريوس3/ التاجر



ي 163030الكرخ-بغدادذكرضياء سعد خلف439162 56بكالوريوس3/ التاجر

ر علي360733 ي 163030الكرخ-بغدادذكرصدام حسير 57بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد شامل احمد557049 58بكالوريوس3/ التاجر

ر عودة280288 ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير 59بكالوريوس3/ التاجر

ر منصور278825 ي 163030الكرخ-بغدادذكرعالء حسير 60بكالوريوس3/ التاجر

ر صلبوخ26295 ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسير 61بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعمر حميد فالح556950 62بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي جودة بشارة26317 63بكالوريوس3/ التاجر

ر279901 ي 163030الكرخ-بغدادذكرسامي اياد حسير 64بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي عبداالمير عباس360778 65بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود عباس265719 66بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرزياد محمد مخلف556939 67بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعالء عبد سعيد361836 68بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس عبدالحسن439010 69بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد صباح عجاج439303 70بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمروان نافع حسن26669 71بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرضياء عبد سعيد265735 72بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرايهاب هالل فرحان26258 73بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرلؤي عامر جاسم265887 74بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد خميس فهد265817 75بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي عبيد منصور278485 76بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن احمد سويد360372 77بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد خالد نجم265793 78بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسام حسن علي279934 79بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكربهاء ماجد محمد557026 80بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد عبدهللا439069 81بكالوريوس3/ التاجر

ر360138 ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم احمد حسير 82بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكروسام متعب عساف265682 83بكالوريوس3/ التاجر

ر علي26343 ي 163030الكرخ-بغدادذكرصدام حسير 84بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعمر فالح معجل439198 85بكالوريوس3/ التاجر

ي556906
ي 163030الكرخ-بغدادذكرمصطفر هاشم مصيفر 86بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا خالد عبد265913 87بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد ثامر رشيد556953 88بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد مالك خضير265659 89بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد فارس محمد26117 90بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حميد فالح360808 91بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمود سعيد عبود360866 92بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكريوسف نصيف عواد278908 93بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق هالل عبد360695 94بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد خليفة لطيف362178 95بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسن علي عبد26289 96بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرزهير فرحان مهدي360623 97بكالوريوس3/ التاجر

ر هالل265787 ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي ياسير 98بكالوريوس3/ التاجر

ر علي439084 ي 163030الكرخ-بغدادذكرأنس حسير 99بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرصفاء جاسم محمد265715 100بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي طالب ابراهيم26657 101بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراسامة باسم فرحان265907 102بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرقصي صبار محمد360500 103بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرصفاء زياد خلف265852 104بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسبهان خميس خلف281168 105بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمرتصر علي حميد26358 106بكالوريوس3/ التاجر



ام داود265626 ي 163030الكرخ-بغدادذكرقصي دح 107بكالوريوس3/ التاجر

ر علي265915 ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 108بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد هالل عبد360649 109بكالوريوس3/ التاجر

ر هالل26349 ر ياسير ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسير 110بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد فرحان صالح557037 111بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعمر محمد حسن360126 112بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد ساهر حسن556887 113بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعمر احمد مطلك265892 114بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي عبود265652 115بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكريعقوب ابراهيم فهد265790 116بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد مالك حمود440038 117بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمود خميس فهد265902 118بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكركريم ظافر علي439174 119بكالوريوس3/ التاجر

ي مشعان265732
ر

ر شاف ي 163030الكرخ-بغدادذكرامير 120بكالوريوس3/ التاجر

ر557007 ي 163030الكرخ-بغدادذكريونس عادل ياسير 121بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمروان كريم محمود439295 122بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحيدر رشيد خضير556966 123بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا صباح مجيد360232 124بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد اسماعيل مهدي438978 125بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحازم محمد عبدهللا439065 126بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرضياء عودة حميد265797 127بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحيدر هادي كاظم360549 128بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرنورالدين علي عبد556851 129بكالوريوس3/ التاجر

ر مجيد عبد280728 ي 163030الكرخ-بغدادذكرتحسير 130بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرجبار صبار محمد360423 131بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد عراك علي265675 132بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسام محمد ابراهيم557246 133بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم حامد عيدان360853 134بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد ماهر طارق26188 لوم3/ التاجر 135دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرياش سالم محمد556806 لوم3/ التاجر 136دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعمر علي عبيد439048 لوم3/ التاجر 137دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكروسام مطر هالل556994 لوم3/ التاجر 138دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرياش اكرم نايف556928 لوم3/ التاجر 139دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم عبد281399 ة3/ التاجر 140إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسيف عبدالكريم جاسم265577 ة3/ التاجر 141إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد باسل صبار361880 ة3/ التاجر 142إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراثير فواز فهد439628 ة3/ التاجر 143إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد رشيد280853 ة3/ التاجر 144إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد عنيى حميد281088 ة3/ التاجر 145إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحاتم ثامر شالل280018 ة3/ التاجر 146إعدادي

ر علي439723 ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد حسير ة3/ التاجر 147إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسعد خالد عبد364608 ة3/ التاجر 148إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكررياض علي عبدهللا280065 ة3/ التاجر 149إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكريحير ابراهيم محمد279298 ة3/ التاجر 150إعدادي

ور احمد عبود281093 ي 163030الكرخ-بغدادذكران ة3/ التاجر 151إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمروان سعدي علي26313 ة3/ التاجر 152إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرايمن طالب جاسم279347 ة3/ التاجر 153إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرهادي جمعة حسن281382 ة3/ التاجر 154إعدادي

ج439029 ي 163030الكرخ-بغدادذكرسيف جبار رزي     ة3/ التاجر 155إعدادي

ي خالد حمود265840
ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالغير ة3/ التاجر 156إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرشمد خالد شحاذة281258 ة3/ التاجر 157إعدادي



ي 163030الكرخ-بغدادذكرعثمان قاسم محمد281073 ة3/ التاجر 158إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جاسم خلف263647 ة3/ التاجر 159إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالرحيم جاسم خلف362228 ة3/ التاجر 160إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي فرحان مهدي360635 ة3/ التاجر 161إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد عباس فياض281080 ة3/ التاجر 162إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد خميس557040 ة3/ التاجر 163إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد عبد جبير439948 ة3/ التاجر 164إعدادي

ر صلبوخ361922 ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد حسير ة3/ التاجر 165إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عواد280918 ة3/ التاجر 166إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعثمان محمد ابراهيم364592 ة3/ التاجر 167إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد صباح عبد362001 ة3/ التاجر 168إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرخطاب جاسم علي557244 ة3/ التاجر 169إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسجاد اكرم نصيف556857 ة3/ التاجر 170إعدادي

وب طالب محمد281271 ي 163030الكرخ-بغدادذكراي ة3/ التاجر 171إعدادي

ر علي عبد557000 ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسير ة3/ التاجر 172إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسن مياح جير556924 ة3/ التاجر 173إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرياش نايف سالم26199 ة3/ التاجر 174إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر جاسم محمد26194 ة3/ التاجر 175إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمصطفر عطية عبيد281137 ة3/ التاجر 176إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا كريم نجم439919 ة3/ التاجر 177إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكررامي مهدي صالح281019 ة3/ التاجر 178إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالقهار فالح خلف556777 ة3/ التاجر 179إعدادي

ر364541 ي 163030الكرخ-بغدادذكرمثير احمد حسير ة3/ التاجر 180إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمصطفر صباح حسن556960 ة3/ التاجر 181إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحمزة جبار نايف360685 ة3/ التاجر 182إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرداود محمد عواد280914 ة3/ التاجر 183إعدادي

ي265865
ي 163030الكرخ-بغدادذكرعادل هاشم مصيفر ة3/ التاجر 184إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرانمار اكرم عواد361896 ة3/ التاجر 185إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب احمد محمد280740 ة3/ التاجر 186إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرليث ثائر عدنان440095 ة3/ التاجر 187إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرخلدون طه محمد265550 ة3/ التاجر 188إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرنبيل خليل ابراهيم265802 ة3/ التاجر 189إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعماد ظاهر عواد281368 ة3/ التاجر 190إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمصطفر سالم عواد280895 ة3/ التاجر 191إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا صبار عواد440088 ة3/ التاجر 192إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعثمان محمود رمضان439079 ة3/ التاجر 193إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرداود فؤاد كاظم280929 ة3/ التاجر 194إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد حسن منصور265591 ة3/ التاجر 195إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد مزهر جاسم265552 ة3/ التاجر 196إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحازم سالم عواد280905 ة3/ التاجر 197إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا مجيد عبد556795 ة3/ التاجر 198إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد عبد ابراهيم364434 ة3/ التاجر 199إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسفيان حميد سليمان279211 ة3/ التاجر 200إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسعد محمد عبيد362737 ة3/ التاجر 201إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرقصي احمد عبد557073 ة3/ التاجر 202إعدادي

ي فرحان281115 ي 163030الكرخ-بغدادذكربالل ناجر ة3/ التاجر 203إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرريام مؤيد حسب280602 ة3/ التاجر 204إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسجاد احمد سالم26167 ة3/ التاجر 205إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعمر هادي صالح280998 ة3/ التاجر 206إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرجمال عبدهللا عبود556981 ة3/ التاجر 207إعدادي

ر منصور265639 ي 163030الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسير ة3/ التاجر 208إعدادي



ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد جمعة علي439945 ة3/ التاجر 209إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعالء حميد احمد279116 ة3/ التاجر 210إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد ثامر جاسم265872 ة3/ التاجر 211إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرانمار صالح عباس279575 ة3/ التاجر 212إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسعد كريم عباس439244 ة3/ التاجر 213إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد هالل حمد557230 ة3/ التاجر 214إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكررافد وليد ثامر557179 ة3/ التاجر 215إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرغسان تركي حلفه557275 ة3/ التاجر 216إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرطه خليل ابراهيم26191 ة3/ التاجر 217إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي احمد عبد281302 ة3/ التاجر 218إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد خميس صالح364687 ة3/ التاجر 219إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمثير عبد ابراهيم439223 ة3/ التاجر 220إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرياش عبد جعيل556947 ة3/ التاجر 221إعدادي

ي280817
ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد سعيد زتر ة3/ التاجر 222إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرهشام عبد فرحان556913 ة3/ التاجر 223إعدادي

ر فرحان مهدي360609 ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسير ة3/ التاجر 224إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالواحد فرحان علي361858 ة3/ التاجر 225إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرياش جاسم محمد281133 ة3/ التاجر 226إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمومل سامي نجم556932 ة3/ التاجر 227إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرابراهيم عبدالعباس محمد26094 ة3/ التاجر 228إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسام باسم خالد557147 ة3/ التاجر 229إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرقصي طالل عواد281099 ة3/ التاجر 230إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي مهدي عبود279953 ة3/ التاجر 231إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد حسن ابراهيم279255 ة3/ التاجر 232إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمنير عثمان علي281418 ة3/ التاجر 233إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد رياض خلف281037 ة3/ التاجر 234إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعثمان باسم خالد557161 ة3/ التاجر 235إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق سعدي محمد280864 ة3/ التاجر 236إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن حسن منصور265670 ة3/ التاجر 237إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد خلف281069 ة3/ التاجر 238إعدادي

ر280759 ي 163030الكرخ-بغدادذكراسامة حميد حسير ة3/ التاجر 239إعدادي

ي440120 ي 163030الكرخ-بغدادذكرمؤيد مخلف حماد ة3/ التاجر 240إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكريحير ابراهيم فهد281029 ة3/ التاجر 241إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم عادل سلمان556935 ة3/ التاجر 242إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرقصي ثائر عدنان364513 ة3/ التاجر 243إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحيدر فرحان مهدي556744 ة3/ التاجر 244إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرهارون منىسي حمد26125 ة3/ التاجر 245إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد جبير439269 ة3/ التاجر 246إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد حميد احمد26326 ة3/ التاجر 247إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعالء مطر علي557191 ة3/ التاجر 248إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد سليمان280875 ة3/ التاجر 249إعدادي

ي26280
ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي يوسف زتر ة3/ التاجر 250إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسفيان سعد عودة280775 ة3/ التاجر 251إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا تركي عبد281055 ة3/ التاجر 252إعدادي

ر صلبوخ280106 ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي حسير ة3/ التاجر 253إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمود شاكر عواد364640 ة3/ التاجر 254إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمظفر نعمان تركي557266 ة3/ التاجر 255إعدادي

ر جمعة كاطع556955 ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسنير ة3/ التاجر 256إعدادي

ر سعدي محمد281185 ي 163030الكرخ-بغدادذكرياسير ة3/ التاجر 257إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرجالل عدنان حماد281150 ة3/ التاجر 258إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرهادي فالح ابراهيم279393 ة3/ التاجر 259إعدادي



ي 163030الكرخ-بغدادذكرامير صالح عبد557136 ة3/ التاجر 260إعدادي

ر281173 ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسير ة3/ التاجر 261إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسامر فالح معجل439959 ة3/ التاجر 262إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي عودة محمد280751 ة3/ التاجر 263إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسيف سعد فهد556753 ة3/ التاجر 264إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي حميد شهاب364661 ة3/ التاجر 265إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدهللا زبار279520 ة3/ التاجر 266إعدادي

ج278989 ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسن جبار رزي     ة3/ التاجر 267إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ماجد محمود557261 ة3/ التاجر 268إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحارث ستار عبدهللا281127 ة3/ التاجر 269إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عدنان محمد280721 ة3/ التاجر 270إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمصطفر قسام ابراهيم279680 ة3/ التاجر 271إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرياش محمد عواد439205 ة3/ التاجر 272إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد خالد حسن280715 ة3/ التاجر 273إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر نض اسماعيل26297 ة3/ التاجر 274إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسيف امجد نجم440044 ة3/ التاجر 275إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي ستار سلمان440081 ة3/ التاجر 276إعدادي

ر علي نجم265643 ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسير ة3/ التاجر 277إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكررسول محمد عبد281192 ة3/ التاجر 278إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمسلم عقيل احميد556731 ة3/ التاجر 279إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسيف سامي فهد360581 ة3/ التاجر 280إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعلي قيس حميد438970 ة3/ التاجر 281إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسفيان عدنان عبود278884 ة3/ التاجر 282إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحكيم يونس عواد556946 ة3/ التاجر 283إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرليث سالم عواد280889 ة3/ التاجر 284إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد ابراهيم محمد26104 ة3/ التاجر 285إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسيف سعد عودة364557 ة3/ التاجر 286إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكربالل عدنان حماد281153 ة3/ التاجر 287إعدادي

وب جمعة علي556799 ي 163030الكرخ-بغدادذكراي ة3/ التاجر 288إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد عيىس محمد280725 ة3/ التاجر 289إعدادي

ي556713 ي 163030الكرخ-بغدادذكرانمار سامي كرد ة3/ التاجر 290إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرهشام مصطاف رشيد281108 ة3/ التاجر 291إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكررسول قاسم محمد556725 ة3/ التاجر 292إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد عامر علي440052 ة3/ التاجر 293إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعمر زيدان خليف279635 ة3/ التاجر 294إعدادي

ر عودة281286 ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد حسير ة3/ التاجر 295إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرفرج هللا سليم عبد557167 ة3/ التاجر 296إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدهللا هالل عبد280500 ة3/ التاجر 297إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعالء حامد محمود281016 ة3/ التاجر 298إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسعد مهدي رمضان439688 ة3/ التاجر 299إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسن باسم حسن557128 ة3/ التاجر 300إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمصطفر صبار عواد557222 ة3/ التاجر 301إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالنارص جمال محمود556967 ة3/ التاجر 302إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالمجيد عماد نجاح440058 ة3/ التاجر 303إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكراسامة نض اسماعيل556768 ة3/ التاجر 304إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمروان جاسم محمد26210 ة3/ التاجر 305إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسالم عبد فرحان556923 ة3/ التاجر 306إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرطارق توفيق كاظم279185 ة3/ التاجر 307إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمثير رعد عبود557269 ة3/ التاجر 308إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعمر هيثم خلف557106 ة3/ التاجر 309إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرخلف لطيف علي360567 310دكتوراه3/ التاجر



ي 163030الكرخ-بغدادذكرنض عبدالكريم كسار556802 311بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرقيس نايف سالم26261 312بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمزهر خميس ابراهيم265911 لوم3/ التاجر 313دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرمحمد مخلف فنيخر265886 لوم3/ التاجر 314دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرستار عبدهللا شحاذة265706 لوم3/ التاجر 315دب

ر عبيد نجم265899 ي 163030الكرخ-بغدادذكرحسير لوم3/ التاجر 316دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكرخليل ابراهيم شيحان439019 لوم3/ التاجر 317دب

ي 163030الكرخ-بغدادذكراحمد حسن نايف557279 ة3/ التاجر 318إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرشاكر عراك خلف281199 ة3/ التاجر 319إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرثائر مزعل جالي440021 ة3/ التاجر 320إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرابراهيم محمود زبير439992 ة3/ التاجر 321إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرسعيد ابراهيم فرحان265756 ة3/ التاجر 322إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرنارص محمد جاسم557224 ة3/ التاجر 323إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن جاسم خلف361959 ة3/ التاجر 324إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادذكرنض اسماعيل رمضان26271 ة3/ التاجر 325إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىحميدة كاظم عبيد556882 1بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىسليمة حمزة فارس26362 2بكالوريوس3/ التاجر

ش265689 ي 163030الكرخ-بغدادأنيىمير فاهم ده 3بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىسناء محمد حسون26283 4بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىهدى حسن غويلي26234 5بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىزينة حميد موس26287 6بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىامل خضير حاوي265783 7بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىهبه شيال نعيمه26207 8بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىسارة طه حسن265806 9بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىشهد فالح حسن26650 10بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىايثار جمعة كاطع362612 11بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىروان محمد حميد26108 12بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىعدوية رشيد جرمط360152 لوم3/ التاجر 13دب

ي عزام26204
ي 163030الكرخ-بغدادأنيىمنال حسوتر لوم3/ التاجر 14دب

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىرجاء محمد حسون26145 لوم3/ التاجر 15دب

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىندى جميل حماد26133 لوم3/ التاجر 16دب

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىمروة فالح حسن26647 لوم3/ التاجر 17دب

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىاية فارس محمد26121 لوم3/ التاجر 18دب

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىبيداء محمد عريان556819 لوم3/ التاجر 19دب

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىرنا جاسم خزعل439007 لوم3/ التاجر 20دب

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىرشا جاسم خزعل360862 لوم3/ التاجر 21دب

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىزهراء فالح خلف557003 لوم3/ التاجر 22دب

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىسهيلة حسن غويلي26239 ة3/ التاجر 23إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىسلوى حسن غويلي281228 ة3/ التاجر 24إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىشيماء محمود عيال360754 ة3/ التاجر 25إعدادي

ر جاسم360530 ي 163030الكرخ-بغدادأنيىاشاء حسير 1بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىوسام عدنان محمد278738 2بكالوريوس3/ التاجر

ن556865 ي 163030الكرخ-بغدادأنيىايمان فليح كودا 3بكالوريوس3/ التاجر

ن556861 ي 163030الكرخ-بغدادأنيىصابرين فليح كودا 4بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىسىه كريم جاسم26333 5بكالوريوس3/ التاجر

ج439026 ي 163030الكرخ-بغدادأنيىاالء صبار رزي     6بكالوريوس3/ التاجر

يا سامي عبد557052 ي 163030الكرخ-بغدادأنيىدال 7بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىنور علي جابر26322 8بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىاسيل عدنان محمد265894 9بكالوريوس3/ التاجر

س26164 ي 163030الكرخ-بغدادأنيىامال ماهر دوا 10بكالوريوس3/ التاجر

ي360239 ي 163030الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى غانم هاد 11بكالوريوس3/ التاجر



ي 163030الكرخ-بغدادأنيىشيماء اسماعيل مهدي360398 12بكالوريوس3/ التاجر

ر علي439288 ي 163030الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسير 13بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىاشاء جودة بشارة26318 14بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىريام سعدي علي280122 15بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىنوال محسن زرزور26214 16بكالوريوس3/ التاجر

ر سلمان خضير439142 ي 163030الكرخ-بغدادأنيىحنير 17بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىرفل جاسم خزعل360715 18بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىسارة احمد عباس360744 19بكالوريوس3/ التاجر

ر عبد عيد26154 ي 163030الكرخ-بغدادأنيىحنير 20بكالوريوس3/ التاجر

ر محسن281432 ي 163030الكرخ-بغدادأنيىزينب حسير 21بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىعبير عباس عبدالحسن556987 22بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىدعاء ضيدان حسن439180 23بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىايمان خالد فاضل556975 24بكالوريوس3/ التاجر

ر جميل سلطان265704 ي 163030الكرخ-بغدادأنيىسيلير 25بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىزينب احمد محمد265678 26بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىفاطمة مؤيد حسب26228 27بكالوريوس3/ التاجر

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىجوان عبدالهادي عاشور26110 لوم3/ التاجر 28دب

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىهبة كامل سلطان265725 لوم3/ التاجر 29دب

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىسحر حمدي علي26310 ة3/ التاجر 30إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىوجدان عدنان محمد265870 ة3/ التاجر 31إعدادي

ر280839 ي 163030الكرخ-بغدادأنيىاسيا حسن حسير ة3/ التاجر 32إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىذكرى اكرم نايف557004 ة3/ التاجر 33إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىصبا حمدي علي281337 ة3/ التاجر 34إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىاية علي وهاب439133 ة3/ التاجر 35إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىسارة فالح حسن279878 ة3/ التاجر 36إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىضفاف اكرم نايف439709 ة3/ التاجر 37إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىعبير علي جميل556985 ة3/ التاجر 38إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىرقية اكرم نايف439699 ة3/ التاجر 39إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىجنان عدنان محمد265877 ة3/ التاجر 40إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىمريم محمد حسن440033 ة3/ التاجر 41إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىوسام كامل جياد280944 ة3/ التاجر 42إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىرسل كعوب سلطان364495 ة3/ التاجر 43إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىغزوان مخلف عودة439759 ة3/ التاجر 44إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىحنان عدنان محمد265873 ة3/ التاجر 45إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىحوراء فالح خلف557241 ة3/ التاجر 46إعدادي

ر جابر عريان265744 ي 163030الكرخ-بغدادأنيىبنير ة3/ التاجر 47إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىعذراء عثمان خليف439954 ة3/ التاجر 48إعدادي

ي 163030الكرخ-بغدادأنيىنضال اسماعيل خليل279863 ة3/ التاجر 49إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسعدون عباس محمد521801 1دكتوراه3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي كريم سعود250432 2ماجستير3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعباس رحيم عبدالحمزة250651 لوم عالي3/ المحمودي 3دب

ر علي حسن250335 ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسير لوم عالي3/ المحمودي 4دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير تاية555734 5بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعقيل كاظم مهدي426536 6بكالوريوس3/ المحمودي

ر555746 ة 173124الكرخ-بغدادذكرحامد نصار حسير 7بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدالستار جبار حايف21452 8بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعباس خضير نجم426485 9بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسن كاظم عباس478282 10بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعماد حامد محمد472526 11بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسلطان عودة كريدي555720 12بكالوريوس3/ المحمودي

ر472540 ة 173124الكرخ-بغدادذكربشار عبد عبدالحسير 13بكالوريوس3/ المحمودي



ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسن جالل جاسم250303 14بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكريم عباس426397 15بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرزياد طارق محمدعلي250682 16بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرطاهر جبار مجيد249420 17بكالوريوس3/ المحمودي

ر نجم263564 ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالحسير 18بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرفراس عاصم فارس521778 19بكالوريوس3/ المحمودي

ر262124 ة 173124الكرخ-بغدادذكرفالح علي حسير 20بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعماد سليم عبيد250599 21بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر عباس سلمان264146 22بكالوريوس3/ المحمودي

ي عبدالجبار521884
س هاتر ة 173124الكرخ-بغدادذكران 23بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعباس خضير تايه21531 24بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحسن فاضل لفته555729 25بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحبيب ظاهر علي261762 26بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمهند محمد عبدالخضر21610 27بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي نائب عبدالحمزة472516 28بكالوريوس3/ المحمودي

ون22024 ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد مهدي مره 29بكالوريوس3/ المحمودي

ي521904
ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي جابر باراتر 30بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر غازي احمد472402 31بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعامر محسن مجول521803 32بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي اسمر كوين555730 33بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرالحكم عبيد كاظم22053 34بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسعد ياس خلف263860 35بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي صالح مطرسر521789 36بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمهند حسن صالح471381 37بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرزيد عبدالرضا موس250301 38بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسام حازم جواد521706 39بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعمر طه كريم521711 40بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد ستار منصور427084 41بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد فزع بدر478371 42بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرثائر حمزة عبدهللا263838 43بكالوريوس3/ المحمودي

ر426480 ة 173124الكرخ-بغدادذكريوسف عباس حسير 44بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسامر صالح مهدي474292 45بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحيدر مكي داود250427 46بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي حسن علوان262420 47بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرامير حسن علوان262382 48بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمثير حميد محمد249211 49بكالوريوس3/ المحمودي

ر صباح521806 ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد حسير 50بكالوريوس3/ المحمودي

ر جواد كاظم250254 ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسير 51بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرابراهيم مصطفر محسن521809 52بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرنورالدين ضياء عبدالجليل521825 53بكالوريوس3/ المحمودي

ر22051 ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد جواد عبدالحسير 54بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمود وداد حمد555747 55بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد ستار كاظم472587 56بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرصادق حامد ابراهيم426753 57بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد صالح مطرسر427044 58بكالوريوس3/ المحمودي

ر426613 ة 173124الكرخ-بغدادذكرسيف احمد حسير 59بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد محسن فارس261487 60بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد نزال حمزة555691 61بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم شبلي521897 62بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرماهر مؤيد عبيد21624 63بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد علي21668 64بكالوريوس3/ المحمودي



ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي سلمان كريم250344 65بكالوريوس3/ المحمودي

ر خضير علي435739 ة 173124الكرخ-بغدادذكرياسير 66بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر قاسم كاظم540030 67بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرنوار سعد احمد472624 68بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد عبيد فارس261453 69بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي عبدالستار مصطاف250350 70بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرليث حسن عبدالزهرة472559 71بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكربشير عبداالمير عباس478458 72بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكررائد ماجد تركي250094 73بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرامجد شهاب احمد248286 74بكالوريوس3/ المحمودي

ر21945 ة 173124الكرخ-بغدادذكرعمر احمد حسير 75بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرنواف حكمت سعدون521890 76بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالعزيز محيسن248407 77بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعمر شهاب حمد521712 78بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد علي حميد555744 79بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحارث فالح حسن250409 80بكالوريوس3/ المحمودي

ر427123 ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز فواز ياسير 81بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد صاحب محمود521811 82بكالوريوس3/ المحمودي

ول521818 ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد هادي كرب 83بكالوريوس3/ المحمودي

ر علي مطرسر435067 ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسير 84بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرموس ابراهيم علي262214 85بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرقصي محمد مطر521713 86بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرجعفر صباح غازي552782 87بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي شهاب حمد427033 88بكالوريوس3/ المحمودي

ر احميد عبد249175 ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسير 89بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد تركي عطية472520 لوم3/ المحمودي 90دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرصباح خالد حسن472273 لوم3/ المحمودي 91دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد جبار مدلول426473 لوم3/ المحمودي 92دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعصام بادي عبود426723 لوم3/ المحمودي 93دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرنمير عبدالصاحب صالح435772 لوم3/ المحمودي 94دب

ر521705 ة 173124الكرخ-بغدادذكرحمد نصار حسير لوم3/ المحمودي 95دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحيدر صالح كاظم426428 لوم3/ المحمودي 96دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرخليل عبدالرزاق خضير472279 لوم3/ المحمودي 97دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر تركي حميد250612 لوم3/ المحمودي 98دب

ر عباس472565 ة 173124الكرخ-بغدادذكررزاق حسير لوم3/ المحمودي 99دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرقيس عاصي صالح250288 لوم3/ المحمودي 100دب

ر478540 ر علي حسير ة 173124الكرخ-بغدادذكرامير لوم3/ المحمودي 101دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدالستار مطرسر مجول472512 لوم3/ المحمودي 102دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد هاشم غزال248376 لوم3/ المحمودي 103دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد نجم عبيد426624 لوم3/ المحمودي 104دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعادل خضير جاسم250321 لوم3/ المحمودي 105دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكريونس هادي محمد250374 لوم3/ المحمودي 106دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرباسم عطية خزاز250237 لوم3/ المحمودي 107دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي مطر شنيهز261703 لوم3/ المحمودي 108دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكروليد هادي منصور250476 لوم3/ المحمودي 109دب

ر عثمان محمد249235 ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسير لوم3/ المحمودي 110دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرخالد محمود صخيل479540 لوم3/ المحمودي 111دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكررياض رحيم عباس521807 لوم3/ المحمودي 112دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرصالح حسن علي250308 لوم3/ المحمودي 113دب

ي عبيد21926 ة 173124الكرخ-بغدادذكرايهاب وهير لوم3/ المحمودي 114دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي قاسم حمزة262464 لوم3/ المحمودي 115دب



ة 173124الكرخ-بغدادذكرناظم احمد فياض264176 لوم3/ المحمودي 116دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعالء حمزة خميس555695 لوم3/ المحمودي 117دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي رشيد عبيد250498 لوم3/ المحمودي 118دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر لؤي فاضل521709 لوم3/ المحمودي 119دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمازن عدنان نارص264245 لوم3/ المحمودي 120دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي كاظم محمد521797 لوم3/ المحمودي 121دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرفؤاد احمد نصار262240 لوم3/ المحمودي 122دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرباسم خليل ابراهيم250489 لوم3/ المحمودي 123دب

ر موس262004 ة 173124الكرخ-بغدادذكرمسلم عبدالحسير لوم3/ المحمودي 124دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمود دفار250464 لوم3/ المحمودي 125دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرياش حميد حمزة427007 لوم3/ المحمودي 126دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرضياء عباس هاشم246258 لوم3/ المحمودي 127دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان جالب250238 لوم3/ المحمودي 128دب

ش472408 ة 173124الكرخ-بغدادذكرحميد جياد ده لوم3/ المحمودي 129دب

ر435781 ة 173124الكرخ-بغدادذكرسالم فارس ياسير لوم3/ المحمودي 130دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسام محسن شغيت250702 لوم3/ المحمودي 131دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسيف سعد عايز264115 لوم3/ المحمودي 132دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي خليبص فارس246546 لوم3/ المحمودي 133دب

ر جاسم548382 ة 173124الكرخ-بغدادذكربارق حسير لوم3/ المحمودي 134دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحمزة حميد محمد247343 لوم3/ المحمودي 135دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكررعد جبار عوده258466 لوم3/ المحمودي 136دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي محمد جاسم22015 لوم3/ المحمودي 137دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمخلد علي محمد261281 لوم3/ المحمودي 138دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعدي حسن عبدالعباس249576 لوم3/ المحمودي 139دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعماد عبدهللا عبد250538 لوم3/ المحمودي 140دب

ر250474 ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد طالب حسير لوم3/ المحمودي 141دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمروان كريم حمزة21493 لوم3/ المحمودي 142دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد بشير جمعة513279 لوم3/ المحمودي 143دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سعد محسن275657 لوم3/ المحمودي 144دب

ر عبدالكاظم22059 ة 173124الكرخ-بغدادذكرعالء حسير لوم3/ المحمودي 145دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد باسم عبدالسالم22103 لوم3/ المحمودي 146دب

ي اسماعيل22119
ة 173124الكرخ-بغدادذكرماهر حفى لوم3/ المحمودي 147دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرصهيب طالب ابراهيم513508 لوم3/ المحمودي 148دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد عامر كريم275731 لوم3/ المحمودي 149دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد صالح كاظم426409 لوم3/ المحمودي 150دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكراثير كاظم سلمان263873 لوم3/ المحمودي 151دب

ر250581 ة 173124الكرخ-بغدادذكررزاق ناهي حسير ة3/ المحمودي 152إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرباسم كاظم جاسم479349 ة3/ المحمودي 153إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسن علي داود247449 ة3/ المحمودي 154إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحمزة شمران كاظم435081 ة3/ المحمودي 155إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمهيمن سامي عداي472319 ة3/ المحمودي 156إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد علي سمهير472547 ة3/ المحمودي 157إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرفراس عدنان حسان21964 ة3/ المحمودي 158إعدادي

ر علوان472382 ة 173124الكرخ-بغدادذكرصباح حسير ة3/ المحمودي 159إعدادي

فقار علي خليل521775 ة 173124الكرخ-بغدادذكرذوال ة3/ المحمودي 160إعدادي

ي275764 ة 173124الكرخ-بغدادذكرظافر ثامر هاد ة3/ المحمودي 161إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرستار جبار متعب521782 ة3/ المحمودي 162إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرجاسم قاسم عبدالرزاق431147 ة3/ المحمودي 163إعدادي

ر خليبص فارس521815 ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسير ة3/ المحمودي 164إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراسامة محمد مهدي250382 ة3/ المحمودي 165إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرفايق عباس عويد22117 ة3/ المحمودي 166إعدادي



ة 173124الكرخ-بغدادذكرفرج عبيد جير250349 ة3/ المحمودي 167إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكررشيد حامد نعمة555735 ة3/ المحمودي 168إعدادي

ر عبدالصاحب426880 ة 173124الكرخ-بغدادذكرليث حسير ة3/ المحمودي 169إعدادي

ر جاسم479038 ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد حسير ة3/ المحمودي 170إعدادي

ر21954 ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالكاظم حسير 1ماجستير3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسعد عبيد فارس250379 2ماجستير3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكربهاء شعالن امير426594 3ماجستير3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسالم عبيد فارس262208 4بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر خالد عبد زيد21969 5بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي ناطق خضير264078 6بكالوريوس3/ المحمودي

ر شهاب احمد22062 ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسير 7بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحيدر حمدان حميد478170 8بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعادل جودة كاظم428370 9بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرالمهدي باقر مهدي479670 10بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان كريم250780 11بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرايالف كريم رحيم263841 12بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرياش مجيد كاظم472572 13بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعباس علي سلمان472392 14بكالوريوس3/ المحمودي

ي521698 ف ناهض غرتر ة 173124الكرخ-بغدادذكراشر 15بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدهللا احمد21601 16بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرهمام عبد الجبار حمد21468 17بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرريام جاسم كاظم250413 18بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكركرار محمد نارص249552 19بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراثير علي نارص430422 20بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرايهاب ستار منصور21973 21بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعدنان طالب جير250794 22بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سلمان عبيد478527 23بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد هادي عبد521823 24بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحمزة شعالن عباس479451 25بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد حاتم جيجان472608 26بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد لؤي فاضل521819 27بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا صالح نصيف249373 28بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد حامد جواد426632 29بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرجساس عيىس اسماعيل261113 30بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرفراس فاروق خضير21694 31بكالوريوس3/ المحمودي

وب مناضل مصحب21548 ة 173124الكرخ-بغدادذكراي 32بكالوريوس3/ المحمودي

ي كاظم263787 ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد ناجر 33بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر نزار ياس21934 34بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي منذر محمد22007 35بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسيف حامد مظلوم21434 36بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد عبدالستار22001 37بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرزيد حسن عباس474655 38بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي عباس خضير21527 39بكالوريوس3/ المحمودي

ي426708 ة 173124الكرخ-بغدادذكرمروان احمد هاد 40بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرقاسم طالب ابراهيم429992 41بكالوريوس3/ المحمودي

ر22029 ة 173124الكرخ-بغدادذكرعثمان احمد حسير 42بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي محمد داود261563 43بكالوريوس3/ المحمودي

ر عبد263530 ة 173124الكرخ-بغدادذكربهاء حسير 44بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحسن عبيد فارس426505 45بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرقتيبة فالح موفق22048 46بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد248872 47بكالوريوس3/ المحمودي



ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي فالح محمد471395 48بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي سهيل نجم21995 49بكالوريوس3/ المحمودي

ر محيسن21925 ة 173124الكرخ-بغدادذكرسيف الدين حسير 50بكالوريوس3/ المحمودي

ي21997 ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمود شاكر صير 51بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسيف مصطفر عبدهللا250623 52بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسيف جمال صالح521895 53بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحارث زيد مالك300194 54بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعمر محمد عواد250577 55بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرغيث غالب محي261986 56بكالوريوس3/ المحمودي

ي عبدالجبار250296
ة 173124الكرخ-بغدادذكرايالف هاتر 57بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرماهر حامد نصار22050 58بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرفراس سعد نجم555728 59بكالوريوس3/ المحمودي

ر261625 ة 173124الكرخ-بغدادذكرلؤي احمد حسير 60بكالوريوس3/ المحمودي

ي جاسب513464 ة 173124الكرخ-بغدادذكرسجاد صير 61بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمنتض رشيد عبدهللا555725 62بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرصباح حسن صالح16246 63بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعثمان قيس نجم427195 64بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرغزوان احمد نايف474634 65بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود عفلوك555753 66بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد فرقد عودة250402 67بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر سامي عداي472299 68بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد داود سليمان250492 69بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمود عدنان علي263761 70بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسيف هللا علي محمد21442 71بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمشتاق طالب فرهود22040 72بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرزين العابدين عبدالكريم موس22020 73بكالوريوس3/ المحمودي

ر عبدهللا جاسم263673 ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسير 74بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحيدر مازن ابراهيم427233 75بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراسامة محمود نصار250286 76بكالوريوس3/ المحمودي

ر عبدالحميد275659 ة 173124الكرخ-بغدادذكربارق امير 77بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكريعقوب عيد عباس521921 78بكالوريوس3/ المحمودي

سان كريم علي21942 ة 173124الكرخ-بغدادذكراح 79بكالوريوس3/ المحمودي

ر426716 ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي مزاحم حسير 80بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرامجد ستار منصور21972 81بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسام بدر عباس262695 82بكالوريوس3/ المحمودي

ر عباس سعيد21497 ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسير 83بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبد هللا يعكوب يوسف247500 84بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعمر مهدي عبدهللا478213 85بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحيدر عدنان صباح22132 86بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكريحير عبدالرزاق حمزة250482 87بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان علي22141 88بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد محسن جبار426554 89بكالوريوس3/ المحمودي

ر عالء عبدالزهرة471440 ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسير 90بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعمر كيالن عمر21500 91بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي عبد الكريم محمد250297 92بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد محمد محمود21912 93بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكركرار اسماعيل شمران428322 94بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرهشام ابراهيم شاكر250771 95بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر رافد زنزل264206 96بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراسامة عودة محمد21992 97بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعباس غازي يوسف555738 98بكالوريوس3/ المحمودي



ر428357 ة 173124الكرخ-بغدادذكرطاهر محمد ياسير 99بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرهيثم جواد كاظم250554 100بكالوريوس3/ المحمودي

ر261605 ة 173124الكرخ-بغدادذكرفهد علي حسير 101بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر طارق عبيد21979 102بكالوريوس3/ المحمودي

ي472551 ة 173124الكرخ-بغدادذكرغزوان نوري ناجر 103بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالمجيد عبدالحميد428312 104بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراثير علي حميد22088 105بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد علي شياع427107 106بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسيف محمد عبدهللا250789 107بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا جاسم محمد21976 108بكالوريوس3/ المحمودي

ر صالح عبد علي246379 ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسير 109بكالوريوس3/ المحمودي

ر حمدي250450 ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي حسير 110بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحيدر مانع جبار474482 111بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن سعد منصور22014 112بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعواد محمد عواد21948 113بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرزياد نجم عبيد264099 114بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرفرقد حامد جسام472531 115بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسن حافظ21987 116بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحمزة سلمان سالم248141 117بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد كامل محمد521771 118بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي كامل محمد521927 119بكالوريوس3/ المحمودي

ي كاظم263783 ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي ناجر 120بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر حامد جواد426464 121بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسيف هادي كاظم426417 122بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد حاتم سلمان250659 123بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد حمدي عباس21918 124بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحيدر كريم شبلي21654 125بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد22111 126بكالوريوس3/ المحمودي

ي كاظم263763 ة 173124الكرخ-بغدادذكركرار ناجر 127بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكركرم حاتم داود250438 128بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسام عالء عبدالزهرة474758 129بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد سلمان يوسف249054 130بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرامير مكي صالح262234 131بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعمر سعدي جاسم21687 132بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحسن رعد عطية472444 133بكالوريوس3/ المحمودي

ر حميد كريم264107 ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسير 134بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد مزاحم يحير254728 135بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي كريم نور254766 136بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم عبد264225 137بكالوريوس3/ المحمودي

ر سلمان250261 ة 173124الكرخ-بغدادذكرزينعابدين امير 138بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكريوسف حسن كريم21641 139بكالوريوس3/ المحمودي

ي521784 ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد رعد ناجر 140بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمهند جليل زاير555745 141بكالوريوس3/ المحمودي

ر عبدالحميد521704 ة 173124الكرخ-بغدادذكرلؤي امير 142بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمنتظر عالء عبدعلي246326 143بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسام نبية جاسم247123 144بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد صاحب عبدعلي472626 145بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد محمد جواد248301 146بكالوريوس3/ المحمودي

ي مناضل مصحب262654
ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمدتفى 147بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمود محمود حسن264157 148بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسامر كاظم مهدي555740 149بكالوريوس3/ المحمودي



ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسام سعيد نصار262023 150بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمهند صباح عزيز513487 151بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر كريم حسن521776 152بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي محمد21448 153بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل احمد472426 154بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعالء عداي خضير521914 155بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرصالح حسن صالح428365 لوم3/ المحمودي 156دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالوهاب عبدالرزاق275696 لوم3/ المحمودي 157دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرغسان كاظم عبيد472311 لوم3/ المحمودي 158دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي حمد21489 لوم3/ المحمودي 159دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعمر حسان مهدي472496 لوم3/ المحمودي 160دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمهند نزار ياس246609 لوم3/ المحمودي 161دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرميسم منال عبدالكاظم427053 لوم3/ المحمودي 162دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسن دلف نجم19681 لوم3/ المحمودي 163دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرهشام كاظم علوان472368 لوم3/ المحمودي 164دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي خلف جاسم427149 لوم3/ المحمودي 165دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمود صاحب محمود472332 لوم3/ المحمودي 166دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرايهاب خميس نض513441 لوم3/ المحمودي 167دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسعد محمد حسن521820 لوم3/ المحمودي 168دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرامير عبدعلي خضير426698 لوم3/ المحمودي 169دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعباس مرزة عبدهللا19677 لوم3/ المحمودي 170دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرفراس حسان مهدي478513 لوم3/ المحمودي 171دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكركرم عادل ابراهيم250405 لوم3/ المحمودي 172دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي كريم محمد250041 لوم3/ المحمودي 173دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعالء موجي كريم22018 لوم3/ المحمودي 174دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرانمار ماجد يوسف22144 لوم3/ المحمودي 175دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عيىس اسماعيل261098 لوم3/ المحمودي 176دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعمر قيس حسن261547 لوم3/ المحمودي 177دب

ر عبدالصاحب261716 ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي حسير لوم3/ المحمودي 178دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد خالد عبيد248901 لوم3/ المحمودي 179دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد ثامر ابراهيم22102 لوم3/ المحمودي 180دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد موجي كريم22000 لوم3/ المحمودي 181دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكريوسف عيد عباس521917 لوم3/ المحمودي 182دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدعلي خضير249635 لوم3/ المحمودي 183دب

ر محسن21589 ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي حسير لوم3/ المحمودي 184دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي عدنان عبيد21929 لوم3/ المحمودي 185دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل ابراهيم250418 لوم3/ المحمودي 186دب

ر21936 ة 173124الكرخ-بغدادذكربكر احمد حسير لوم3/ المحمودي 187دب

ر22091 ة 173124الكرخ-بغدادذكرازور فائق ياسير لوم3/ المحمودي 188دب

ر غاوي250485 ة 173124الكرخ-بغدادذكرغسان عبدالحسير لوم3/ المحمودي 189دب

ر21947 ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي احمد حسير لوم3/ المحمودي 190دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمنير عباده صالح478506 لوم3/ المحمودي 191دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي فاضل كاظم472440 لوم3/ المحمودي 192دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرميثم نزار ياس247238 لوم3/ المحمودي 193دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرقيس حاتم كلو264070 لوم3/ المحمودي 194دب

ي عراك261687 ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد ناجر لوم3/ المحمودي 195دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكربالل طالب فرهود22042 لوم3/ المحمودي 196دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد معروف صالح22087 لوم3/ المحمودي 197دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرنشات عادل ابراهيم431141 لوم3/ المحمودي 198دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسام اسماعيل شمران471232 لوم3/ المحمودي 199دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرامير محمد جاسم521779 لوم3/ المحمودي 200دب



ر247445 ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد ناجح حسير لوم3/ المحمودي 201دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعالء عباس خضير427114 لوم3/ المحمودي 202دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمروان رسول عباس247800 لوم3/ المحمودي 203دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحيدر كامل عبدزيد21950 لوم3/ المحمودي 204دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحيدر طالب عرنوص248043 لوم3/ المحمودي 205دب

ي521887 ة 173124الكرخ-بغدادذكررامي حاتم غرتر ة3/ المحمودي 206إعدادي

ر262034 ة 173124الكرخ-بغدادذكرغانم فارس ياسير ة3/ المحمودي 207إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد طالب جاسم248860 ة3/ المحمودي 208إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراسامة ماجد عباس478341 ة3/ المحمودي 209إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرياش كريم تركي430251 ة3/ المحمودي 210إعدادي

ر521695 ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمود علي حسير ة3/ المحمودي 211إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمود مصطفر محسن435217 ة3/ المحمودي 212إعدادي

ور خضير كاظم292860 ة 173124الكرخ-بغدادذكران ة3/ المحمودي 213إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي عادل عبد249971 ة3/ المحمودي 214إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرليث عدنان عبدالزهرة249509 ة3/ المحمودي 215إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرباقر مرتصر نعمة250111 ة3/ المحمودي 216إعدادي

ر محمود سلوم521774 ة 173124الكرخ-بغدادذكرامير ة3/ المحمودي 217إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسن محمد علي521785 ة3/ المحمودي 218إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسجاد ليث اسماعيل521804 ة3/ المحمودي 219إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد عساف فضالة474181 ة3/ المحمودي 220إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد يحير مهدي22122 ة3/ المحمودي 221إعدادي

س عبدالستار دعدوش479398 ة 173124الكرخ-بغدادذكران ة3/ المحمودي 222إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم عبيد479676 ة3/ المحمودي 223إعدادي

ق كاظم472475 ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد مرسر ة3/ المحمودي 224إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود سلوم426663 ة3/ المحمودي 225إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد سامي عبد478518 ة3/ المحمودي 226إعدادي

وب وليد خالد300787 ة 173124الكرخ-بغدادذكراي ة3/ المحمودي 227إعدادي

ي احمد479627 ة 173124الكرخ-بغدادذكرفراس صير ة3/ المحمودي 228إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسن جاسم479056 ة3/ المحمودي 229إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكروسام عدنان احمد521699 ة3/ المحمودي 230إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسيف الدين فالح نصيف473753 ة3/ المحمودي 231إعدادي

بان521697 ة 173124الكرخ-بغدادذكرفاروق نبيل ذي ة3/ المحمودي 232إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسعد فير علي246305 ة3/ المحمودي 233إعدادي

ي عصام فاضل478564
ة 173124الكرخ-بغدادذكرتفى ة3/ المحمودي 234إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمنتظر علي عبدالرضا22076 ة3/ المحمودي 235إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق عبدالمجيد عبيد427552 ة3/ المحمودي 236إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر ماجد صبيح246274 ة3/ المحمودي 237إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد شكري كاظم521787 ة3/ المحمودي 238إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسن ليث اسماعيل521828 ة3/ المحمودي 239إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي محمد نارص262087 ة3/ المحمودي 240إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرهمام قحطان حسن261143 ة3/ المحمودي 241إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكريوسف كتاب احمد246483 ة3/ المحمودي 242إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعمر خطاب محسن435716 ة3/ المحمودي 243إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي خيون اسماعيل521770 ة3/ المحمودي 244إعدادي

ر473308 ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر مهند حسير ة3/ المحمودي 245إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد حازم عبدالحميد521792 ة3/ المحمودي 246إعدادي

ر521794 ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد حازم حسير ة3/ المحمودي 247إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد فرج عبيد426743 ة3/ المحمودي 248إعدادي

ر محمد جواد21937 ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسير ة3/ المحمودي 249إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر حسان مهدي478186 ة3/ المحمودي 250إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد عصام كامل250051 ة3/ المحمودي 251إعدادي



س هيثم سعدون557955 ة 173124الكرخ-بغدادذكران ة3/ المحمودي 252إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرجعفر سعد كريم435747 ة3/ المحمودي 253إعدادي

بان اسماعيل521768 ة 173124الكرخ-بغدادذكرصالح ذي ة3/ المحمودي 254إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمود طالب فرهود555748 ة3/ المحمودي 255إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد حديد22095 ة3/ المحمودي 256إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرهشام سلمان حميد428441 ة3/ المحمودي 257إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكريوسف عباس خضير21523 ة3/ المحمودي 258إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرابتهاج علي كاظم19056 ة3/ المحمودي 259إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسعد رزاق فاضل250549 ة3/ المحمودي 260إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمود يحير مهدي295005 ة3/ المحمودي 261إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد فالح تركي250064 ة3/ المحمودي 262إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عماد عبدالحمزة521802 ة3/ المحمودي 263إعدادي

ر249540 ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي ممدوح حسير ة3/ المحمودي 264إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد عدنان عبدهللا555756 ة3/ المحمودي 265إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرداود سالم داود555707 ة3/ المحمودي 266إعدادي

ر435060 ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد مرعي ياسير ة3/ المحمودي 267إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرجعفر صادق لفته426528 ة3/ المحمودي 268إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا كريم علي22126 ة3/ المحمودي 269إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرشمد يعقوب ياش429931 ة3/ المحمودي 270إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسجاد موفق جبار22008 ة3/ المحمودي 271إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعمار خالد محمود478417 ة3/ المحمودي 272إعدادي

ر21983 ر علي حسير ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسير ة3/ المحمودي 273إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد261512 ة3/ المحمودي 274إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد عواد22082 ة3/ المحمودي 275إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد سلمان جاسم261020 ة3/ المحمودي 276إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا فاضل عايد248449 ة3/ المحمودي 277إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكريوسف غازي دعدوش472354 ة3/ المحمودي 278إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي نايف عزيز521798 ة3/ المحمودي 279إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد حمادي راشد296947 ة3/ المحمودي 280إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعمر منير فرج261969 ة3/ المحمودي 281إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرانمار علي شاكر472614 ة3/ المحمودي 282إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرايهاب كاظم مهدي21649 ة3/ المحمودي 283إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرهشام صالح مهدي521812 ة3/ المحمودي 284إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد ماجد تركي249999 ة3/ المحمودي 285إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراية عبدالسالم احمد521810 ة3/ المحمودي 286إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسجاد منصور خليل426728 ة3/ المحمودي 287إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد عادل خضير250325 ة3/ المحمودي 288إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكربالل محمود نصار435312 ة3/ المحمودي 289إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرياش سامي تركي250245 ة3/ المحمودي 290إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي حامد جاسم21993 ة3/ المحمودي 291إعدادي

ر محمد حسن21965 ة 173124الكرخ-بغدادذكرحسير ة3/ المحمودي 292إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرانمار محمد كاظم19051 ة3/ المحمودي 293إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرقيس حيدر قيس479111 ة3/ المحمودي 294إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمهند سالم جير435263 ة3/ المحمودي 295إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعمر حمدان حميد479403 ة3/ المحمودي 296إعدادي

ي يعرب كريدي247550
ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمدتفى ة3/ المحمودي 297إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرهاشم احمد كاظم19060 ة3/ المحمودي 298إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكربكر عماد علي250363 ة3/ المحمودي 299إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمصطفر خضر مشعان248472 ة3/ المحمودي 300إعدادي

يم426676 ة 173124الكرخ-بغدادذكرفؤاد ميثاق ارح ة3/ المحمودي 301إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكربراء ابراهيم شهاب474246 ة3/ المحمودي 302إعدادي



ة 173124الكرخ-بغدادذكركرار عباس ابراهيم262227 ة3/ المحمودي 303إعدادي

ر299399 ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد عصام محمدحسير ة3/ المحمودي 304إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد نبية جاسم435744 ة3/ المحمودي 305إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراباالفضل احمد سالم246518 ة3/ المحمودي 306إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرقبس عدنان اسماعيل21538 ة3/ المحمودي 307إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا هشام عباس540013 ة3/ المحمودي 308إعدادي

ر249817 ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا علي حسير ة3/ المحمودي 309إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمنتظر ضياء عبدالجليل521830 ة3/ المحمودي 310إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرهمام مثير حميد21607 ة3/ المحمودي 311إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن حامد حمزة21967 ة3/ المحمودي 312إعدادي

ر جواد حميد427199 ة 173124الكرخ-بغدادذكرياسير ة3/ المحمودي 313إعدادي

ر غاوي262141 ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي عبد الحسير ة3/ المحمودي 314إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكربارق احمد عبدهللا21583 ة3/ المحمودي 315إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عدنان جياد521694 ة3/ المحمودي 316إعدادي

دين واثق محمود426995 ة 173124الكرخ-بغدادذكرعمادال ة3/ المحمودي 317إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد خالد محمود478266 ة3/ المحمودي 318إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحيدر كمال جهاد250073 ة3/ المحمودي 319إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكروسام حمزة عاشور264209 ة3/ المحمودي 320إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرغسان جمعة عليوي478604 ة3/ المحمودي 321إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكراحمد فاضل عايد249289 ة3/ المحمودي 322إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي نوفل جبار430052 ة3/ المحمودي 323إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسجاد داود سلمان557959 ة3/ المحمودي 324إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي حليم شاكر21420 ة3/ المحمودي 325إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرسجاد عالء كاظم22098 ة3/ المحمودي 326إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرايمن احمد حميد474050 ة3/ المحمودي 327إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمؤيد احمد ابراهيم521892 328بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرقاسم دليمي حمزة22031 329بكالوريوس3/ المحمودي

ر21567 ة 173124الكرخ-بغدادذكرزمن صاحب حسير 330بكالوريوس3/ المحمودي

ي21595 ة 173124الكرخ-بغدادذكرليث رياض هاد لوم3/ المحمودي 331دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكررياض فاضل خلف521772 لوم3/ المحمودي 332دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرحيدر كاظم عبيس19119 لوم3/ المحمودي 333دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرثائر صالح كاظم300782 لوم3/ المحمودي 334دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد طه مصطفر250493 لوم3/ المحمودي 335دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعلي مطر ابراهيم249400 لوم3/ المحمودي 336دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكراسماعيل احمد غزال249886 لوم3/ المحمودي 337دب

ي250395 ة 173124الكرخ-بغدادذكرهشام حميد ناجر لوم3/ المحمودي 338دب

ة 173124الكرخ-بغدادذكرعامر جاسم محمد21960 لوم3/ المحمودي 339دب

ر521813 ة 173124الكرخ-بغدادذكراياد علي حسير ة3/ المحمودي 340إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرليث شاكر عبيد555749 ة3/ المحمودي 341إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرجاسم حسن حمزة21518 ة3/ المحمودي 342إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرثامر حاتم جيجان521702 ة3/ المحمودي 343إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادذكرمحمد جير جاسم479374 ة3/ المحمودي 344إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسحر عبدالكريم جاسم556632 1بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىجنان سلمان خلف262221 2بكالوريوس3/ المحمودي

ر264087 الص حمد حسير ة 173124الكرخ-بغدادأنيىاخ 3بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىبتول عبد عبدعون426668 4بكالوريوس3/ المحمودي

ر262060 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىامال جبير حسير 5بكالوريوس3/ المحمودي

ي عبد250031
ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرجاء هاتر 6بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرجاء حسن عالوي521826 7بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمها قيس احمد حمدي22134 8بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرفاق عبدالرزاق شعالن248329 9بكالوريوس3/ المحمودي



ة 173124الكرخ-بغدادأنيىفرح هاتف علي474333 10بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمنال صالح مهاوي555732 11بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزهرة محمد سعود472350 12بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمها جبار سهر555733 13بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىايمان اياد عباس426442 14بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىليندا عبدالزهرة والي275634 15بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىهدى كاظم عبدالزهرة264280 16بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىاسماء عباس مجيد275416 17بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسحر ستار جبار21941 18بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىذكريات جواد عباس250640 19بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمير عبداالمير عبد275664 20بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمروة علي عطية427065 21بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرنا محمد جاسم555750 22بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدالكريم جواد275427 23بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىدعاء جمعة عليوي263643 24بكالوريوس3/ المحمودي

ي عبيد521924 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنور حرتر 25بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىهبة عامر جواد263677 26بكالوريوس3/ المحمودي

اد555731 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسحر فالح شر لوم3/ المحمودي 27دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنورية صالح نجم249088 لوم3/ المحمودي 28دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىاقبال خضير كاظم472266 لوم3/ المحمودي 29دب

ة فاضل جاسم426736 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنادي لوم3/ المحمودي 30دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىعلياء كامل محمد21473 لوم3/ المحمودي 31دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىماجدة محسن حمزة262600 لوم3/ المحمودي 32دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىهيام عزيز محمد513540 لوم3/ المحمودي 33دب

ر زكي263879 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىعبير ياسير لوم3/ المحمودي 34دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىجنان ناظم حسن472465 لوم3/ المحمودي 35دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنغم ستار كاظم472605 لوم3/ المحمودي 36دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزينب جير لفته427075 لوم3/ المحمودي 37دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىاشاء شاكر محمود472591 لوم3/ المحمودي 38دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرشا كمال جهاد250478 لوم3/ المحمودي 39دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىهبة هادي كاظم479474 لوم3/ المحمودي 40دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسهيلة عبدعلي هويدي21674 لوم3/ المحمودي 41دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىميسم مزاحم جاسم479533 لوم3/ المحمودي 42دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىامال عباس كاظم264142 لوم3/ المحمودي 43دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىاثير خليل ابراهيم250345 لوم3/ المحمودي 44دب

ة صابر محمد22139 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىامير لوم3/ المحمودي 45دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىشيماء صالح عبدعلي22072 لوم3/ المحمودي 46دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسماح خلف حسن250292 لوم3/ المحمودي 47دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىفاتن خليل اسماعيل262496 لوم3/ المحمودي 48دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىعالية عودة مصلح248948 لوم3/ المحمودي 49دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىانعام قران ياش250372 لوم3/ المحمودي 50دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسهام عزيز محمد513553 لوم3/ المحمودي 51دب

ية ربيع زمام249795 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىصير لوم3/ المحمودي 52دب

ر472582 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرحاب احمد ياسير لوم3/ المحمودي 53دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسيناء عزيز محمد513590 لوم3/ المحمودي 54دب

ى علي عويد22055 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىبرسر لوم3/ المحمودي 55دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىهالة حامد مجدي472641 لوم3/ المحمودي 56دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىثريا كاظم حميد521911 لوم3/ المحمودي 57دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىبيداء حسن مطرسر263618 لوم3/ المحمودي 58دب

ر472506 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزينب عادل حسير لوم3/ المحمودي 59دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىطيبة عامر جواد261445 لوم3/ المحمودي 60دب



ة 173124الكرخ-بغدادأنيىفرح طالب جاسم250470 لوم3/ المحمودي 61دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزينة خليل محمد22113 لوم3/ المحمودي 62دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنعيمة صالح باسم262152 ة3/ المحمودي 63إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىساجدة ربيح عاشور250550 ة3/ المحمودي 64إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرجاء عبد عيىس479555 ة3/ المحمودي 65إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىميثاق جاسم صكر247477 ة3/ المحمودي 66إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىميساء اسماعيل احمد478404 ة3/ المحمودي 67إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىبان فيصل شاهر518759 ة3/ المحمودي 68إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىبان علي حمد21481 1دكتوراه3/ المحمودي

ر منير فرج250241 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنرمير 2ماجستير3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىبتول محمود سلوم426649 3ماجستير3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىتبارك جعفر عويد472327 4ماجستير3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىدعاء رفعت جاسم250421 5ماجستير3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىشهد خالد داود300797 6بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنىه عباس خضير250390 7بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىفدوة فالح موفق250267 8بكالوريوس3/ المحمودي

ة ثائر محمود250664 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسمير 9بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىعذراء حسن حافظ21988 10بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىبسمة حامد محسن264102 11بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىضح عدنان عبود21520 12بكالوريوس3/ المحمودي

ي عبيد264038 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىصابرين حرتر 13بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىهالة حامد حمزة249596 14بكالوريوس3/ المحمودي

ي كاظم262569 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىفاتن ناجر 15بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىهديل حمزة عبدهللا22046 16بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرنا جاسم محمد250810 17بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىاية سعد عبداالمير21930 18بكالوريوس3/ المحمودي

ر428334 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمينة محمد ياسير 19بكالوريوس3/ المحمودي

فال ضياء عبدالجليل426640 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىان 20بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىعبير كريم علي22127 21بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمروة مهدي لفته431143 22بكالوريوس3/ المحمودي

ر21506 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنبا علي عبدالحسير 23بكالوريوس3/ المحمودي

ر431202 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىاشاء يوسف حسير 24بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىضح سامي عبيد472359 25بكالوريوس3/ المحمودي

ان عبداالمير والي264067 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنير 26بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمريم ماجد حسن248520 27بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىميالد صباح عزيز275724 28بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزهراء محمد نارص250256 29بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىجيهان عماد جاسم250368 30بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمنتىه كاظم عبد الزهرة264287 31بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىدعاء محسن جواد21425 32بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمروة محمد قران250250 33بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىاسماء خميس حميد22064 34بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىميس جالل صالح22068 35بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىاالء عباس هاشم474491 36بكالوريوس3/ المحمودي

ر21982 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىامال علي حسير 37بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزهراء محسن عاصي21927 38بكالوريوس3/ المحمودي

ي478240 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنورة نجم عباد 39بكالوريوس3/ المحمودي

يا طالب جاسم248721 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىدن 40بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسمر قاسم عبد250767 41بكالوريوس3/ المحمودي

ي اسماعيل261223
ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمها حفى 42بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسارة احمد علوان250444 43بكالوريوس3/ المحمودي



ر شبوط426449 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىثروت حسير 44بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرباب رحيم دليش22107 45بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزينة فاروق خضير263820 46بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىجيهان محمد نارص250234 47بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسحر عبدالكاظم جير431129 48بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىصباح صباح جير250280 49بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىطيبة شعالن امير250340 50بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىتبارك عبدالسالم طرويل429942 51بكالوريوس3/ المحمودي

ر نصيف555739 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنور عبدالحسير 52بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىشيماء علي حميد21628 53بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرفل حامد حمزة21512 54بكالوريوس3/ المحمودي

اس سالم محمد19670 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنير 55بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسارة ابراهيم عمران249531 56بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزهراء خلف عباس513495 57بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزهراء كريم عذاب249418 58بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزهراء ماجد حسن22093 59بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىخمائل عبدالمحسن هالل426539 60بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىهدى سعدي جاسم21571 61بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرسل فالح محمد22109 62بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىازهار فاضل محسن262100 63بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىلم لؤي محمود250231 64بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىشى مطر ابراهيم250314 65بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىاالء عبد الخالق تركي22034 66بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىامل احمد خليفة19147 67بكالوريوس3/ المحمودي

ر خضير474385 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىذرى ياسير 68بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرند خالد فاهم250358 69بكالوريوس3/ المحمودي

ر250455 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسماح عادل ياسير 70بكالوريوس3/ المحمودي

ر عبدالكاظم246499 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىوفاء حسير 71بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزهراء صباح غازي21679 72بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمير حامد نعمة472635 73بكالوريوس3/ المحمودي

ر248903 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي حسير 74بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىضفاف اسماعيل شمران428339 75بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزهراء حسن حافظ21990 76بكالوريوس3/ المحمودي

ر غاوي250356 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرغدة عبد الحسير 77بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىايناس سالم محمد19728 78بكالوريوس3/ المحمودي

ين خضير خلف250389 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىشير 79بكالوريوس3/ المحمودي

ر21963 ي جمال حسير
ة 173124الكرخ-بغدادأنيىصر 80بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنور صالح زيدان479630 81بكالوريوس3/ المحمودي

ر خضير474377 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرؤى ياسير 82بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمروة حيدر عباس264062 83بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىازهار جحجوح فيحان261669 84بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنرسين خلف احمد22081 85بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنورس صباح اسماعيل21933 86بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمروة احمد صالح247419 87بكالوريوس3/ المحمودي

هام طارق عبد22136 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىري   88بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىفدك صباح غازي264051 89بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنور عالء عبدالزهرة479389 90بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىريام علي شاكر472486 91بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنور علي سلمان472387 92بكالوريوس3/ المحمودي

ر21961 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمروة عمار عبدالحسير 93بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىبشائر بشار مالك250342 94بكالوريوس3/ المحمودي



ة 173124الكرخ-بغدادأنيىايالف باسم محمد250264 95بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىهديل عامر جواد22027 96بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسىه سلمان جيجان250271 97بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىشى سعد نجم472596 98بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنور محمد جاسم248178 99بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزهراء مجيد جاسم22003 100بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىريم علي كاظم19022 101بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىشى علي يوسف431156 لوم3/ المحمودي 102دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىغصون حسن علي250460 لوم3/ المحمودي 103دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىفاطمة مرزة عبدهللا430094 لوم3/ المحمودي 104دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىدعاء سعد سعدون22044 لوم3/ المحمودي 105دب

ر احمد جاسم21919 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىياسمير لوم3/ المحمودي 106دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىعلياء عبدالكاظم جير442277 لوم3/ المحمودي 107دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىناهد هاشم عطية21931 لوم3/ المحمودي 108دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىافراح حامد محسن275485 لوم3/ المحمودي 109دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىضح محمد خضير555737 لوم3/ المحمودي 110دب

ر21502 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىوقار علي عبدالحسير لوم3/ المحمودي 111دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرفل طالب جاسم478430 لوم3/ المحمودي 112دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىوسن عبدالحسن علي21663 لوم3/ المحمودي 113دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنورس سعدون كاظم262075 لوم3/ المحمودي 114دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىصفاء ناطق خضير264057 لوم3/ المحمودي 115دب

سان محمد479519 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىاية اح لوم3/ المحمودي 116دب

ر472308 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزمن محمد ياسير لوم3/ المحمودي 117دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزهراء عباس خضير21970 لوم3/ المحمودي 118دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىضح مزاحم حميد21444 لوم3/ المحمودي 119دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمروة سعدي جاسم21478 لوم3/ المحمودي 120دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمرسة احمد صالح249858 لوم3/ المحمودي 121دب

ي رحمن21922
ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنور هاتر لوم3/ المحمودي 122دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىاطياف محمد جير435721 لوم3/ المحمودي 123دب

ر علي ساجت21915 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىحنير لوم3/ المحمودي 124دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسهاد سعيد عبدهللا427092 لوم3/ المحمودي 125دب

ر عبدالصاحب21592 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىوفاء حسير لوم3/ المحمودي 126دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىلقاء سعيد عبدهللا21587 لوم3/ المحمودي 127دب

ر472456 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزهراء ممدوح حسير لوم3/ المحمودي 128دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىهديل عالء خضير21645 لوم3/ المحمودي 129دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرحاب علي شاكر427141 ة3/ المحمودي 130إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىهيفاء عبدالكريم عبد472342 ة3/ المحمودي 131إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىغدير علي عبدالرضا247407 ة3/ المحمودي 132إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزينب عبدالجبار حمد429984 ة3/ المحمودي 133إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىاشاء رضا لطيف22012 ة3/ المحمودي 134إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىوفاء عبدهللا محمد558017 ة3/ المحمودي 135إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزهراء علي يوسف431161 ة3/ المحمودي 136إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىشى يحير مهدي473112 ة3/ المحمودي 137إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىاكرام سامي حسن246273 ة3/ المحمودي 138إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى سامي عبدالرزاق22130 ة3/ المحمودي 139إعدادي

ر250354 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنورة عامر حسير ة3/ المحمودي 140إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرزان ضياء عبدالجليل521831 ة3/ المحمودي 141إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرقية فالح حسن431185 ة3/ المحمودي 142إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىميس جابر محسن430175 ة3/ المحمودي 143إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىصفا سعدي جاسم21572 ة3/ المحمودي 144إعدادي

ر خضير19717 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرقية ياسير ة3/ المحمودي 145إعدادي



ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنور علي جاسم513257 ة3/ المحمودي 146إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمريم صالح نصيف261470 ة3/ المحمودي 147إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىهبة هللا نمير عبدالصاحب435234 ة3/ المحمودي 148إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزهراء عبدالزهرة عبدالحسن521692 ة3/ المحمودي 149إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىتفى عباس محسن521827 ة3/ المحمودي 150إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزينب عادل خليل248420 ة3/ المحمودي 151إعدادي

ول21513 ور دري ة 173124الكرخ-بغدادأنيىهاجر ان ة3/ المحمودي 152إعدادي

ي كامل555714
ة 173124الكرخ-بغدادأنيىفاتن غير ة3/ المحمودي 153إعدادي

ر479563 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىذكرى هادي حسير ة3/ المحمودي 154إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىاية عبدالكاظم عبداالمير247643 ة3/ المحمودي 155إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىشيماء محمود سلوم472469 ة3/ المحمودي 156إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىموج صباح عزيز298757 ة3/ المحمودي 157إعدادي

ي حسن262190
ر

ين الف ة 173124الكرخ-بغدادأنيىشير ة3/ المحمودي 158إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرسل سعدون عزيز429949 ة3/ المحمودي 159إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىفاطمة كريم عذاب246510 ة3/ المحمودي 160إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنبا باسم كاظم479208 ة3/ المحمودي 161إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرغد مصطفر مهدي521773 ة3/ المحمودي 162إعدادي

ي كامل555711
ة 173124الكرخ-بغدادأنيىتبارك غير ة3/ المحمودي 163إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزهراء عالء خضير21985 ة3/ المحمودي 164إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىايات باسم كاظم479514 ة3/ المحمودي 165إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىريام اركان حمود521703 ة3/ المحمودي 166إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىهديل حامد جسام555704 ة3/ المحمودي 167إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىورود عدنان اسماعيل21534 ة3/ المحمودي 168إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسندس دلف نجم21582 ة3/ المحمودي 169إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىافراح محمد مهدي426867 ة3/ المحمودي 170إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزينب علي محمد293947 ة3/ المحمودي 171إعدادي

ر435299 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسبا علي عبدالحسير ة3/ المحمودي 172إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنورالهدى نمير عبدالصاحب249936 ة3/ المحمودي 173إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرشا عبدالحميد مجيد521701 ة3/ المحمودي 174إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسحر نبية جاسم250387 ة3/ المحمودي 175إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىنبا باسم مرزة250275 ة3/ المحمودي 176إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىهدى محمد جاسم249256 ة3/ المحمودي 177إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىغصون علي كحيط472448 ة3/ المحمودي 178إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىرحمة ضياء داود249023 ة3/ المحمودي 179إعدادي

ر حمزة249520 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسمر حسير ة3/ المحمودي 180إعدادي

ر478446 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىاية هادي ياسير ة3/ المحمودي 181إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىاسيل سالم عبيد246465 ة3/ المحمودي 182إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىمروة جاسم حسن22038 ة3/ المحمودي 183إعدادي

ر خضير19721 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىامال ياسير ة3/ المحمودي 184إعدادي

ي250448 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىساهرة بالش عريير 185بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىشيماء رضا محمد521700 186بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىشيماء عبدالحمسن هالل426606 187بكالوريوس3/ المحمودي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىشيماء راهي نعمة521900 لوم3/ المحمودي 188دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسهاد حميد شهيد21460 لوم3/ المحمودي 189دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىسعاد محمد نجم521906 لوم3/ المحمودي 190دب

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىزينة عبدالزهرة والي300212 لوم3/ المحمودي 191دب

ي521710 الص عبدالرزاق دوا ة 173124الكرخ-بغدادأنيىاخ لوم3/ المحمودي 192دب

ر غالب261071 ة 173124الكرخ-بغدادأنيىشذى حسير ة3/ المحمودي 193إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىحنان صادق حسن248356 ة3/ المحمودي 194إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىعلية احمد دلي247759 ة3/ المحمودي 195إعدادي

ة 173124الكرخ-بغدادأنيىايمان جبار محمد262674 ة3/ المحمودي 196إعدادي



1دكتوراه3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرجميل نايف مرسهد25633

2ماجستير3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمؤيد علي عبد361348

3ماجستير3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرخليل عوين فرحان503251

4ماجستير3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرنعمة جميل عبد22271

5ماجستير3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد كمال محمد441618

6ماجستير3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمهند موس جاسم362487

ي275350 7ماجستير3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرناظم عذاب حماد

8ماجستير3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرخالد حامد جاسم275662

9بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرقيس خليفة فياض25549

10بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرنسيم لطيف داود275680

ر361438 11بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبد ياسير

12بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرهيثم محمود نجم553949

13بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكررعد عباس لطيف22345

ي مطلك حمد275569 14بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرناجر

س حمد خدام503483 15بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرادري

16بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر حاتم مطلك300358

17بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرنهاد خليفة مظلوم442302

ر احمد22251 18بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكررسول حسير

19بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد اسماعيل عبد360957

20بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمشعان شديد عبيد552001

21بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرباسم عباس سعد503256

22بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراسالم حامد عبد275409

23بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد عامر عبد509201

24بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحازم مخلف حماد361426

25بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعصام خالد نارص25540

ي25591 26بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس حماد

27بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمهند عبود عبدهللا509186

28بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرزياد محمود محمد503244

29بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد صبار جاسم22245

30بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسعدون صبار خلف361869

31بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرقاسم محمد خدام22189

32بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرفاضل عبيد منىسي361945

33بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكريونس محمد جميل441562

34بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر هاشم درب361882

35بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرابراهيم طامي جسام283789

36بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمار غازي فيصل25774

37بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكررياض مطلك حمد276982

38بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكريوسف محمد جميل442322

وب شكر محمود22248 39بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراي

40بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرخالد جامل رشيد441546

41بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمود عبود محمود552007

42بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرقصي محمد حمد275673

43بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعلي خلف اسود441550

44بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعادل لطيف ابراهيم275713

45بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد بهاء جاسم22392

46بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرغزوان عصمت جمال503183

47بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعادل صعب مطر284020

48بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرثامر قاسم محمد509345

49بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرفراس احمد محل360245

50بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحميد صالح جوير516093

51بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراسماعيل عواد محمود361412



52بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد جواد22259

53بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرصدام طه عبد276025

54بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحامد عبدالمهدي درب442198

55بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرظاهر عودة محمد362560

56بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد خليفة محمد361963

57بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمروان عضيد عزت22318

ر292373 58بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرفراس صباح حسير

59بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرفاروق اسماعيل ابراهيم509306

60بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد رشيد حميد515982

61بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعالء محمد صبار361706

62بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود عبدهللا361333

63بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرصالح مهدي رومي22301

64بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكروسام رجة عبدالرزاق441589

65بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالنارص عباس25545

66بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراسامة خليف شذر22218

ر503176 67بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسير

68بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرقاسم خليل ابراهيم25518

وب خلف عودة503261 69بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراي

70بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراسماعيل عوين فرحان275304

71بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبد خميس516084

72بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعلي حاتم جاسم361892

ام516024 73بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر حامد دح

74بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرنض علي شمال516011

75بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرفارس خالد عبيد441586

76بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحسن صالح محسن25510

77بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعالء زيدان خلف25760

78بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرثابت صفاء ثابت275487

79بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز خليف شذر25581

80بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعلي رشيد شهاب441565

81بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر نعمة جاسم362527

82بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر خالد ابراهيم22350

83بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم محمود عبد275733

84بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد محمد نارص361311

85بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد عواد محمود442317

86بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد سعود عبدالرزاق503193

87بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسيف رشيد شهاب361972

ر حماد عبد22285 88بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرياسير

89بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرطالب محمود جوير361490

90بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد محسن361951

91بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد سالم علي22449

ر22420 92بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد محمد ياسير

93بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرخميس حمادي عبد292345

94بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعامر علي كاظم22178

95بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز ريكان صالح301045

96بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكروسام عبدالوهاب عبدهللا362135

97بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسيف الدين علي جواد503413

98بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحردان محمود عداي22445

99بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد خضر حميد25629

100بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمد جواد22260

101بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعلي عباس محمد509320

102بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراثير جاسم محمد25673



103بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد ابراهيم275636

104بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمود علي جواد361697

105بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسعد حمزة علي503242

106بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمود علوان275471

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعصام جدعان فرحان22307 107دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعلي صادق صالح25756 108دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمؤيد عبد محمد25600 109دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرجاسم حمادي خليفه515927 110دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرفالح فياض عبد503131 111دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمار زيد حسن25751 112دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد عواد جلوب22330 113دب

ر283737 لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسيف سعد حسير 114دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبد محمد سليمان516030 115دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمار جاسم محمد25538 116دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد عارف خزعل398116 117دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرشمد هاشم محمد361747 118دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد عارف خزعل477054 119دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن احمد خليفة22226 120دب

ر441611 لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمار مولود ياسير 121دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرفؤاد جاسم محمد275328 122دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمؤيد صبحي كاظم361446 123دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراسامة عباس عبدهللا515858 124دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرطارق عواد جلوب22331 125دب

ف كامل حسن275729 لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراشر 126دب

ي509154 لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرصير محمود حماد 127دب

ر صبار خلف361397 لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسير 128دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعدنان ابراهيم خلف22487 129دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمهند مهدي صالح275707 130دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراياد خضير عباس22357 131دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكريوسف محمد علي516068 132دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسعد عزت حمد22342 133دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسام خالد نارص25614 134دب

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحازم مهدي صالح283691 135إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد عوين فرحان282887 136إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرخليل عباس محيميد509137 137إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرنبيل كامل خماس22282 138إعدادي

ام361852 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرجمعة مجيد دح 139إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمود عبدهللا احمد441450 140إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرخميس درب جرو361539 141إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكروليد محمود صالح275645 142إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز شاكر عبد25753 143إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرقيس طارق عبدالفتاح275586 144إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمود داود شمال283830 145إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسن توفيق حسن25544 146إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرصالح ناظم بشير283413 147إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرليث شاكر صالح275554 148إعدادي

ر جاسم275418 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعالء حسير 149إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد محسن صالح509155 150إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرقصي احمد محمود275658 151إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرخالد عباس محمد362092 152إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرجاسم وليد محمد275700 153إعدادي



ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبد حريش22441 154إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرخالد عطية طعمة441863 155إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحاتم كريم علي292665 156إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر محمد احمد275927 157إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكربالل عواد طه362614 158إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد عبدالوهاب محمد283406 159إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالوهاب محمد503466 160إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد محمد جواد22279 161إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر عبدالكريم داود441527 162إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرامجد عبدالستار عيدان503144 163إعدادي

1ماجستير3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعالء نعيم وائل362470

2ماجستير3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرهشام جالل نارص441510

لوم عالي3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد لطيف ابراهيم22203 3دب

4بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمهند جبار اسماعيل22413

5بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد خليل خلف22205

6بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد خضير مسير22306

7بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعلي محمد خليفة441537

8بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرطه احمد طه22232

9بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر خالد نصيف442263

10بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرنذير قيس عدوان22438

11بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر حمزة علي509252

12بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرصهيب محسن سليمان503128

13بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد علي صالح441603

14بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد احمد علوان283137

15بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسعد عبدالستار عزت22314

ي اسماعيل عبد442268
16بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحفى

اب صالح503192 17بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرصالح ذي

18بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعامر قاسم محمد509349

19بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكريوسف خالد شذر25586

20بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر طالب خليل283965

ي300530 21بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكربراء حميد عبدالهاد

22بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسام شالل علي276253

23بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر شالل رشيد515911

24بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر احمد محمد361804

ي275915 25بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعماد جاسم حماد

26بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمهند عبيد نارص283396

ي516110 27بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر مالك خير

28بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز خالد عواد503157

29بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمثير عبيد نارص25539

30بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسيف علي خليل441457

ور خلف صبار275653 31بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكران

32بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز عضيد عزت25744

33بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد عالء كاظم441446

34بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمار تحرير عزيز22339

35بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسام زيدان خلف25621

36بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمشتاق طالب محمود361996

37بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرفراس صالح مهدي275559

38بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمروان سامي جواد503212

ي زيدان276299
39بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد حفى

40بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكركريم حماد عودة25521

41بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكريوسف فهد كاظم441465



42بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد علي سليمان25790

43بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد عيىس محمود503139

44بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسجاد ابراهيم ثلج22296

45بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعلي محمد احمد22311

46بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسيف احمد جاسم503235

47بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد عدنان صبار441637

48بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد كاظم عجمي22172

49بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حسن علي275575

ر علي خميس275442 50بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسير

51بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمرتصر عبد خميس503154

52بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمروان كامل ضاري441843

53بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد مهدي صالح275734

54بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمود احمد محمود22224

55بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد عبدهللا283555

56بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكررامي احمد عباس275415

57بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد معجل نواف361475

58بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسالم حسن علي275611

59بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد عباس سعيد509339

60بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمهند ماجد سلمان361787

61بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرايمن عبد كسار275332

62بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر رياض محمد22351

63بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد جمال محمد516051

64بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسيف عدنان محمد22371

ر قاسم محمد25578 65بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمعيى

66بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر طه محمود275533

67بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراثير رياض خليل503152

ر محمد395105 68بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرقصي ياسير

69بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكريوسف نوري عبدهللا22309

70بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرفراس محمد مسير22358

71بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر شالل رشيد516121

72بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسام محمد جاسم22278

73بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا محمود شالل503474

74بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكربشار احمد علوان25527

75بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا سعدون صبار283907

76بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكريعقوب داود سلمان361734

77بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد غائب خلف283897

78بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرفؤاد طالب خلف361911

79بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد مجيد محمد276118

ر22439 ر حسير 80بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد ياسير

81بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد طامي جسام22416

82بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عالء عبيد362000

83بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعادل عباس عليوي516116

84بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراسامة فوزي فرج503179

85بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمود احمد حسن441542

86بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرهيثم يوسف مخلف509148

ي22292 ر حماد 87بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعدنان ياسير

88بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكركاظم ناظم مهدي276584

89بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكروليد عادل محمد22303

90بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرصاحب جمال خضير361829

91بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكررعد عبدالكريم حريش503258

92بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمهند قاسم محمد441575



93بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر ستار محيسن22269

94بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد عباس سعد361587

95بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرياش عبدالوهاب ابراهيم22426

96بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالجبار غفار ماجد275514

97بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالسالم حاتم صالح361521

98بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعدي لطيف ابراهيم275508

99بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرفرحان احمد عبد441570

ر علي283703 100بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر حسير

101بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمروان سعيد الزم442237

102بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود عبد22198

ر441514 103بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرقتيبة مثير حسير

104بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمتعب احمد متعب275404

105بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد راشد احمد22404

106بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسن عبدالكريم طه442364

107بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمجيد شاكر خضير361712

108بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد275397

109بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمؤيد ساجد سلمان503398

110بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعلي محمد عودة276177

111بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرابراهيم علي سليمان22243

اب275378 112بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد حمد ذي

113بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعلي سليم وايل25492

114بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكربسام قاسم عجيمي441469

115بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحمزة عادل خليل442325

116بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسيف محمد ضاري442291

117بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكررائد ثائر جاسم22422

118بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرغسان جبار محل25749

119بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسعد علي عبد25770

120بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرليث عماد محمد503498

121بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكريوسف هادي عبدهللا275666

122بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن ابراهيم طه22428

123بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر احمد جاسم441540

ر احمد طه22215 124بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرياسير

125بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكررائد غازي مجيد25567

126بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمهند مهدي عباس22160

127بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرخالد جمال محمد516056

128بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرخضر مجيد محمد22234

ر علي حمد442134 129بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسير

130بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكررعد لطيف ابراهيم22289

131بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود احمد441529

132بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر رشيد مخلف441776

133بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبداالله صالح عبدالحميد515869

134بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعلي ثائر محمد441478

135بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراياد غزال فياض22456

136بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكروليد خالد نصيف283710

137بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد طالب تركي441486

138بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكربدران محي احمد361775

139بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن فاروق عبيد25765

140بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكروليد خالد عبيد441801

141بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرطه عبيد علي442281

142بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرخالد وليد علي22168

143بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرجمال نارص وايل22352



ي360935 144بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحميد خلف حماد

وب حميد صالح282932 145بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراي

146بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرموس محمود عبيد283825

147بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحميد ابراهيم خلف503187

148بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرناهي عواد جلوب275825

149بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعدنان عراك جاسم22411

150بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرقيس عبدالرحمن محمد22171

ر عبدالكريم طه441623 151بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسير

ر جمعة سمير25776 152بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسير

153بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن اسماعيل علي441504

154بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرماهر معجل نواف361670

155بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرامجد محمد جميل503517

156بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرفراس هاشم درب442272

157بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعالء رشيد حميد22228

158بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكررياض محسن ابراهيم441596

159بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحامد شاكر محمود25784

160بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعلي جمال محمد515954

161بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد رمضان عبيد22174

162بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرابراهيم اركان طه276069

163بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسن محمد رشيد25628

164بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعالء حمد عواد283482

165بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر سامي جواد503225

166بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسن ثائر محمد292397

167بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد محمود عداي503173

168بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر سعد احمد275298

169بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعالء سعدي صكب275786

ر275684 170بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعزة ابراهيم حسير

171بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمنير ضياء كاظم441558

172بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحازم محمد خلف25637

173بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا قيس خليفة441987

174بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرنورس حمدان خلف22181

175بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكريوسف عبد محمد361719

176بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمود خليل ابراهيم552004

ام283024 177بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر نعيم دح

ر حميد صالح277032 178بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسير

179بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز جليل زيدان509316

180بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرصباح نوري عناد25772

181بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرفراس علي سليمان25788

ر361649 182بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر شاكر سماعير

ر300408 183بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكررافت محمد ياسير

184بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر رمضان عبيد22177

185بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعماد عباس عجاج361838

ي مطلك22432 186بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحارث ناجر

187بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم احمد441746

188بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرياش خليل خلف22455

189بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرصالح عبد صالح22362

190بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد ساجد سلمان442266

س زيدان خليفة22440 191بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرادري

ر275773 لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرياش طه ياسير 192دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمار خلف سعيد362012 193دب

ر احمد خليل275502 لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسير 194دب



لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرامجد لطيف عبد362546 195دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد نجاح هداب22210 196دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد خميس شكر25508 197دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر رحمن احمد361457 198دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرليث جاسم محمد503117 199دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمار قاسم محمد275601 200دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرجمال مصلح فرحان442047 201دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد عيدان محمد361758 202دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعلي مزهر عمير292321 203دب

د يوسف361989 لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد دري 204دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد حميد عايد275479 205دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراكرم لطيف عبد362026 206دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرقيس احمد محسن283882 207دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حاتم عبد22375 208دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرماجد سعدون محمد509337 209دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد فاضل محمد25741 210دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر رباح ثلج22291 211دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد جاسم محمد275385 212دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكررضوان زيدان خلف516018 213دب

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكربكر احمد محمد441455 214إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرفرحان حميد مهوس503489 215إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسيف حازم خضير503512 216إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرميرس حميد جياد276189 217إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد حازم مخلف22255 218إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبد عماد محمد25568 219إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمهدي صالح حاتم509334 220إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر احمد ابراهيم503186 221إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسيفالدين روكان عزيز275463 222إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد لطيف عبد360308 223إعدادي

ر503247 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد علي حسير 224إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرقدامة سعد احمد361812 225إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر محمد عوين361819 226إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكربالل حازم محمد292130 227إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسام صالح محمد275342 228إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد جمعة سمير282967 229إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد عبد صالح276506 230إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد رحمان عبد283900 231إعدادي

ي442243 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحارث غازي صلير 232إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد محمود عبيد275522 233إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعثمان محمود وهب292106 234إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمؤيد رياض محمد442004 235إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرهمام محمد وهب275950 236إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحذيفة جاسم محمد25670 237إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكربكر هيثم جبار359804 238إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمود محمد محمود275687 239إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحذيفة رعد ابراهيم300321 240إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعلي عادل خليل442305 241إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمروان اياد خضير509127 242إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرابراهيم احمد عبيد275862 243إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسعد خميس فرحان360816 244إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر خميس نوري509059 245إعدادي



ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحمزة خليل ابراهيم275346 246إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرموس حاتم عبدهللا283874 247إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد ابراهيم عبيد276867 248إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسلمان محمد عيىس362455 249إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرامير علي رشيد442065 250إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمهند محمد عوين503454 251إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرلطيف حبيب غدير442285 252إعدادي

ر360902 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعثمان شاكر سماعير 253إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعوف عبدالرحمن حمد276566 254إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكريونس عبد محمد360537 255إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعلي طه صالح25657 256إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم درب442274 257إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرابوبكر سامي نايف275622 258إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسيف هللا محمد عزيز516042 259إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرايهاب لطيف جاسم283579 260إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعدنان سعدون صبار442220 261إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرجاسم محمد عواد25604 262إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكريوسف محمد ابراهيم275455 263إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن احمد عبيد362572 264إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد خميس محمد441616 265إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد يوسف محمود516071 266إعدادي

ر503234 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالكريم محمد حسير 267إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر كريم عبد441490 268إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكررافد محمود صالح503228 269إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعباس جمعة محمد275394 270إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصعب عالء عبيد361953 271إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد سالم محمد361786 272إعدادي

ل276651 ر ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرثامر نوري مير 273إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد يونس محمود515883 274إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد محمود عبد292205 275إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرايمن صباح عواد292308 276إعدادي

ر علي فياض441733 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسير 277إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عادي سعيد283079 278إعدادي

ام275551 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد خليل دح 279إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرابراهيم ثامر جالل516119 280إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعلي احمد علي441764 281إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد جمعة صالح22436 282إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحارث حاتم جبار275669 283إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرقاسم احمد محسن442257 284إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرواثق المي جاسم503202 285إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسيف محمود عبدهللا503161 286إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكروليد خالد عبدالحميد503376 287إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالمجيد فائق عزيز292330 288إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرصهيب رحمن خليل276220 289إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد خضر عبيد442357 290إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسيف عواد مهدي509071 291إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرضياء خالد ابراهيم442113 292إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرهمام عبدالخالق سليمان22208 293إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرهشام محمد مطلك361096 294إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسام عياش علي441600 295إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر ريكان صالح292406 296إعدادي



ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد بدر خضير362609 297إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا حاتم عبدهللا509159 298إعدادي

ي276146 ر حماد ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر ياسير 299إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد هيثم عبيد442308 300إعدادي

ور ظاهر عودة362510 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكران 301إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد ثائر عبدالرحمن275987 302إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمجيد مصلح فرحان25647 303إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد خليل خلف283290 304إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن عبدهللا نارص442361 305إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحاتم محمد عطية441928 306إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد شيت عبد515988 307إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد عماد محمد25565 308إعدادي

ور عدنان جاسم25505 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكران 309إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد سامي نايف275582 310إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر خلف عبدهللا275596 311إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد يوسف خلف515851 312إعدادي

ر276160 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعلي كمال ياسير 313إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد وائل علي509076 314إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمود عراك محمد362498 315إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد عبدالرحمن محمود22374 316إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرابراهيم حسن علي442117 317إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرانمار محمد عياد361877 318إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرايمن طالب مجبل362665 319إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرامير عادل احمد275755 320إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرجمعة محمد عيىس362036 321إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكريوسف محمود نارص22263 322إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن سعد ريكان441820 323إعدادي

ر عبود نايف551953 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمعيى 324إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد سليم283188 325إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحارث عبود نايف551964 326إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد مزهر عمير441483 327إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز قيس خليفة25553 328إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد جاسم محمد25667 329إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراسامة فاضل عبيد361902 330إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرابراهيم نعيم وائل442141 331إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعالء كامل ضاري442175 332إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرموس خليل ابراهيم275807 333إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد علي552003 334إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر جاسم لطيف292420 335إعدادي

ي برغوت25512 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرقيس حرتر 336إعدادي

ام يونس محمود515876 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكردح 337إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمعاذ رحمن خليل300313 338إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسيف سعد ريكان292715 339إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر خليل علي362650 340إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرنشوان رافد جبار441553 341إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد علي جاسم283993 342إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالمهيمن محمد لطيف551977 343إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر قيس محمد292682 344إعدادي

ر292248 ر ابراهيم حسير ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسير 345إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالعظيم حافظ زامل516005 346إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرطه احمد داود509279 347إعدادي



ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد معجل نواف360146 348إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرايمن لطيف عبد359995 349إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد حسن طركي503523 350إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن محمد عوين275695 351إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرصهيب عبدالرحمن عبدهللا22446 352إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد ريكان صالح362112 353إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد حسن احمد361748 354إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكروسام صالح محمد276928 355إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصعب ثامر جالل22453 356إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد كريم عبد442249 357إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر احمد عباس361768 358إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر احمد خليفة275422 359إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد خميس محمود22407 360إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرالزم قاسم حسن441474 361إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر سعد احمد441835 362إعدادي

ر275901 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحسن خالد حسير 363إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمهدي عبدالستار صالح283988 364إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد خليفة علوان442020 365إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرخضر عبدالوهاب محمد275429 366إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد قاسم محمد362646 367إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمعن حاتم عبدهللا503249 368إعدادي

ل283808 ر ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرفراس نوري مير 369إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد محمد علي275590 370إعدادي

ي25572 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرزياد جاسم حماد 371إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرصفاء خميس سليمان22213 372إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرنمير ضياء كاظم442205 373إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمهند لؤي احمد283382 374إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر علي عبد276597 375إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر يوسف محمود516081 376إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعلي جمعة هالل360373 377إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالوهاب صالح عبدالحميد516061 378إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد هاشم محمد360719 379إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالرزاق بسام خليل275850 380إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصعب لفته نايف275627 381إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرماهر محمد عودة25524 382إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرغزوان حاجم عبدهللا503494 383إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراركان سامي جواد503215 384إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر وليد خالد25786 385إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكروائل صائب علي516114 386إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد كامل ضاري441705 387إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعمر حامد صالح283848 388إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعثمان عبدهللا محمد276266 389إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرليث حسن ثابت441533 390إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسيف الدين سعد عواد275630 391إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا عبدالوهاب محمد292698 392إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرصفوان سلمان داود551989 393إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمصطفر خليف شذر22221 394إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراكرم علي خليل275725 395إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرنورالدين محمد طه22346 396إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد خليل ابراهيم283446 397إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسيف خالد عباس503440 398إعدادي



ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرحارث محمود وهب283612 399إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرقحطان محمد عواد503133 400إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرليث عواد مهدي515890 401إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراسماعيل حسن علي442209 402إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدهللا شهاب احمد275605 403إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد صبحي صبار503507 404إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد مهدي كاظم280357 405إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالقادر خليل خلف276060 406إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعليوي عبدهللا عليوي283012 407إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرضياء فرحان حمد503205 408إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالرحمن خليفة علوان442151 409إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد خلف فياض361687 410إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسيف عباس نارص22267 411إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعبدالعزيز احمد محل283909 412إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرجمال احمد جميل22238 413إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد طالب خلف503424 414إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمهند رياض محمد503491 415إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعلي صباح خليفة503390 416إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراكرم هاشم درب442279 417إعدادي

418بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد حمزة شذر509323

419بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسعد ابراهيم محمد360088

ر362655 420بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرثامر عبدالرحمن حسير

421بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرصباح علي حميد515968

422بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرخالد وحيد جاسم275449

423بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرشاكر محمود سلمان25513

424بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرمحمد بهاء جاسم275528

425بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرسموال فائق لفته503189

426بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرابراهيم عباس عبد503264

427بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعماد محمد صالح25617

428بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرفائز احمد عبد22349

429بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد رشيد صالح276012

430بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكراحمد عباس محيميد22185

431بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكررشيد مجيد بدوي509064

432بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرابراهيم اسماعيل عبد276081

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرباسم اسود جسام442289 433دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرقحطان ضاري مشوح25754 434دب

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكرعالء عناد محسن276632 435إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكررزاق درب جرو441580 436إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادذكررعد عزت حمد22326 437إعدادي

1دكتوراه3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىذكرى محمد عبد301383

2بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىانعام هالل مناع503119

3بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىهدية علي طه283362

4بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىعطور عباس حسن361621

5بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىسعاد خليل ابراهيم22431

ر الماس22378 6بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىشيماء حسير

7بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىمير سلمان خلف283306

8بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىرؤى عبدالستار مهدي25594

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىيرسى صالح خلف25661 9دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىمنال غزال احمد301290 10دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىطلبة عبود محمود516047 11دب

ام361724 لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىسندس خميس دح 12دب



لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىنهال منذر لطيف362536 13دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىتغريد محمد جواد509328 14دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىامل عبدهللا محمد283839 15دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىنجالء علي رشيد283423 16دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىرشا محمود ابراهيم295058 17دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىمياسة هيثم عبدالكريم25530 18دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىهناء لطيف عبد25532 19دب

1بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىفاطمة ستار محيسن283793

2بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىزينب ضاري محمد361646

3بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىاسيل ستار جبار361675

4بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىهند حاتم عبد516013

5بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىزينب محمد يونس503150

6بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىرسل محمود عبيد283886

7بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىالنا عبد محمد516036

8بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىنىه فاضل علي22169

يا احمد علي283783 9بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىدال

10بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىلم اسماعيل ابراهيم283758

ان عماد محمد441874 11بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىنير

ي22287 12بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىعبير جاسم حماد

13بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىورود سلمان فياض361861

14بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىشاب جبار علي442328

15بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىطيبة محمد محمود25664

16بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىفرح احمد عاشور25759

17بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىزينة دليان عيال361974

18بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىبثينة رحمن خليل276357

19بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىرواء جبار علي441500

ان عبدالرزاق سلمان22191 20بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىادي

21بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىنور محمد احمد361036

22بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىسمية يوسف فياض503146

23بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىرند طالب جميل361276

ي275719 24بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىبيداء كاظم حماد

25بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىلقاء حامد جميل275370

26بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىهاجر فائق جميل25607

27بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىصفا قاسم عجاج361929

28بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىهاجر حميد عبدهللا275356

29بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىاشاء عبود محمود25516

30بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىاية عماد سلمان516105

31بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىساره عبد محمد503199

32بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىهاجر رعد فخري442344

33بكالوريوس3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىعذراء احمد ابراهيم361765

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىرانية عدنان هاشم292709 34دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىرغدة عدنان هاشم275679 35دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىهالة ستار عبدالرحمن472114 36دب

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىسمارة يوسف فياض25575 37دب

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىعمار محمد جواد442168 38إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىشهد عبدالكريم صالح442093 39إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىبراء محمد احمد275603 40إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىكوثر غسان برزان509166 41إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىمريم كامل فياض22367 42إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىصبا خليل عبدهللا361183 43إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىهبة قيس خليفة25555 44إعدادي



ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىنور خضير مسير361732 45إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىرسل عادل خلف275493 46إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىشور محمد عبيد362201 47إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىاشاء صباح خليفة509105 48إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىزينب احمد عبيد362632 49إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىرقية احمد عبيد362625 50إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىمريم عبد محمد503123 51إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىذكرى قيس محمد275363 52إعدادي

ر محمد عبيد362593 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىياسمير 53إعدادي

ر275434 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىحنان ستار محسير 54إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىشهد احمد سامي442296 55إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىمروة قاسم عجاج361915 56إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىامنة محمود عبيد283891 57إعدادي

ر علي25534 يا حسير ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىدال 58إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىعائشة رعد فخري442347 59إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىورود محمد عبيد362584 60إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىختام نصيف خلف25642 61إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىزينة صباح عواد292285 62إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىرغد حسام عباس442036 63إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىنباء شاكر محمود275712 64إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىرغداء طالب جميل441629 65إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىوسن مهدي صالح442164 66إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىهاجر احمد عباس275500 67إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىسارة مهدي صالح441880 68إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىايات حسن طركي508854 69إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىنور فاضل علي22170 70إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىشى اسماعيل ابراهيم283765 71إعدادي

ر علي275322 فال حسير ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىان 72إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىمها خليل عبدهللا362041 73إعدادي

ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىرحاب عادل خلف22195 74إعدادي

سام قاسم عجاج552006 ة3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىان 75إعدادي

لوم3/ الطارميه 163127الكرخ-بغدادأنيىسعاد علي جاسم516089 76دب


